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ARTICOL INTRODUCTIV 
Dragi elevi, revista judeţeană 

”Universul creştin al copiilor” este dedicată tu-
turor elevilor şi profesorilor din judeţ, precum şi 
rezultatelor acestora de la concursurile şi olimpi-
adele şcolare. În mod special vreau să le mulţu-
mesc elevelor mele: Blăniţă Diana-locul II la 
Concursul judeţean de cultură şi spiritualitate şi 
Zanoschi Estera-menţiune la Olimpiada jude-
ţeană de religie. 

Totodată trebuie să amintim că anul 
2012 este” Anul jubiliar al Sfântului Maslu şi 
al îngrijirii bolnavilor”, menţionând faptul că 
există o pedagogie divină în baza căreia, încer-
cările sunt necesare tuturor pentru exerciţiul 
duhovnicesc. 

La Taina Sfântului Maslu sunt chemaţi 
şi cei care sunt sănătoşi trupeşte, căci ea dărui-
eşte nu doar vindecare trupească, ci şi sufletea-
scă, de care avem nevoie noi, toţi copiii şi adulţi. 

 

Prof. Bodea Jenica 
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CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ 

 Despre libera voinţă 
Voinţa liberă este aceea care ne îndrumează. Noi nu suntem, cum cred unii, la îndemâna 

soartei. În limitele a ceea ce voim şi aceea ce nu voim, se află, pentru noi, binele şi răul. 
De aceea Dumnezeu ne-a făgăduit Împărăţia Sa  şi ne-a pus sub ameninţarea mâniei Sa-

le. N-ar fi făcut aceasta cu nişte fiinţe care stau înlănţuite de trebuinţă. Şi la o întâmplare şi la 
cealaltă. El plăteşte faptele ce săvârşim cu deplin cuget. N-ar fi statornicit legi, n-ar fi dat sfa-
turi, dacă am fi fost legaţi în lanţuri de soartă. 

Dar cum noi ne aflăm liberi şi stăpâni deplini, pe voia noastră - cum ne înrăutăţim prin 
nebăgarea noastră de seamă – şi ne îmbunătăţim prin vegherea noastră, Dumnezeu a pregătit 
această tămăduire: făcându-ne să ne temem de pedeapsa sa şi să nădăjduim către Împărăţia Sa; 
ne dojeneşte şi ne înţelepţeşte. Dar nu sunt numai aceste temeiuri, ci chiar purtarea noastră ne 
dovedeşte că viaţa nu ni-i îndrumată nici de soartă, nici de noroc, nici de graiurile horoscopului, 
nici de mersul stelelor pe cer. 

Dacă tot ce se petrece ar atârna de aceste temeiuri, de ce baţi pe slujitorul tău dacă ţi-a 
furat ceva? De ce duci pe femeia ta adulteră în faţa judecătorului? De ce te ruşinezi când faci 
ceva ce nu trebuie? De ce nu suporţi vorbele de dojană, iar, dacă cineva îţi atribuie numele de be-
ţiv, destrăbălat, stricat sau altul asemenea, de ce grăieşti că aceasta este o ocară? 

Dacă aceasta n-ai săvârşit-o cu voie deplină, dacă aceasta nu-i temei de dojana, atunci 
nici ce-a fost zis nu-i o ocară… Din clipa când dojeneşti pe cei ce greşesc, sau te ruşinezi c-ai fă-
cut rău şi cauţi să-l acoperi, sau vezi ocară în dojanele ce ţi se fac pentru aceasta, ai şi recunoscut 
că faptele noastre nu sunt înlănţuite de soartă, ci că sunt vrednice de demnitatea pe care le-o dă 
voia cea liberă. 

Cu cei care în adevăr au săvârşit ceva din constrângere, peste voia lor, se cade să fim mă-
rinimoşi. Dacă un om stăpânit de un diavol ne sfâşie veşmântul sau ne loveşte, nemulţumiţi că 
nu-l putem deloc pedepsi, avem pentru el milă şi îndurare. De ce? Pentru că fapta lui nu-i lucra-
rea voii libere, ci a asupririi diavolului. Aşa fiind, dacă şi celelalte greşeli ar fi ieşite de sub apăsa-
rea soartei, s-ar cădea să le iertăm… 

De vom invoca întotdeauna soarta, totul va fi amestec în lucrurile acestei lumi. Nu va fi 
nici virtute, nici viciu, nici arte, nici legi – şi nici altele acestora asemănătoare. La ce bun să ne 
îngrijim atâta de tare când suntem bolnavi; să cheltuim bani, să chemăm doctori, să primim lea-
curi, să ne înfrânăm pofta şi să alungăm dorinţele? Dacă de soartă atârnă sănătatea şi boala, 
zadarnice sunt cheltuielile, zadarnice cercetările doctorilor, zadarnice toate opririle pe care ni le 
pun ei. Dar nu, şi aici ca şi mai sus, se arată adevărul: nimic din toate acestea nu-i de prisos. 
Dreptatea se arată şi cu privire la această vorbă, soarta. Treburile omeneşti nu se află sub supu-
nerea trebuinţei, ci, precum spuneam, totul este aici luminat de demnitatea pe care o dă voia cea 
liberă… 

    Despre libera voinţă, Cuvânt al Sf. Ioan Gură de Aur,”Savatie Baştovoi” 
Prof. Bodea Jenica, Sc. Nr. 1 Bârlad 
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CAMPIONII CONFIRMĂ! 
În paginile acestei frumoase publicaţii, semnalam  anul trecut un rezultat frumos obţinut 

de elevii clasei a II-a B, mai degrabă un succes dacă ne raportam la numărul de participanţi şi la 
punctajul maxim obţinut de cei mai mulţi dintre ei. 
Este vorba de matematicienii clasei, care anul acesta au confirmat prin rezultatele obţinute la 
faza judeţeană a concursului “Fii inteligent…la matematică” şi au demonstrate ca rezultatele 
obţinute anul trecut nu au fost o întâmplare, ci rodul unei munci susţinute, a seriozităţii în pre-
gătirea pentru şcoală şi pentru concursurile şcolare. 

Privind imaginea, se poate observa că sunt aceleaşi chipuri frumoase de anul trecut, parcă 
mai frumoase, când ştii că în spatele acestor zâmbete inocente se ascunde atâta muncă, atâta 
timp “rupt” de la activităţi mult mai tentante. Trebuie să menţionăm că aceşti campioni (şi nu 
numai ei) au şansa să facă parte din familii deosebite, care au înţeles că numai şcoala nu este su-
ficientă, că familia este o verigă importantă în asigurarea continuităţii actului instructiv-
educativ. Cu certitudine vom mai auzi multe lucruri deosebite despre aceşti copii, care prin ceea 
ce fac imprimă în cadrul colectivului o atmosferă de emulaţie, de competitivitate, cât mai mulţi 
dorind să îngroaşe rândurile (faţa de participanţii de anul trecut semnalăm prezenţa unui nou 
membru al acestui “grup select”- Corbeanu Andreea). 

Să le dorim succese mai departe şi să-i întâlnim cât mai des în asemenea ipostaze. Vă pre-
zentăm grupul celor 8 campioni la faza ju-
deţeană a Concursului “Fii inteligent…la 
matematică”: 

1.Corbeanu Andreea- 100p 
2.Gradinaru Rares-Stefan-100p 
3.Miron Miriam- 100p 
4. Şolca Andreea- 100p 
5.Tiron Claudia- 100p 
6. Tufaru Alex-Gabriel- 100p 

7.Velica Daria-Anastasia-100p 
8. Morun Alexandru- 90p 
Felicitări vouă şi familiilor voastre! 

 
Înv. Coman Jana 

Şc. Nr. 1 Bârlad 
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PĂRINŢII ŞI PRIMUL AN DE ŞCOALĂ 

    Prima zi de şcoală a copilului este şi prima zi 
din viaţa unui părinte de şcolar. Cu siguranţă 
ghiozdanul de şcoală este mult mai uşor decât 
sacul cu emoţii şi griji al părinţilor: ,,Atât de re-
pede au trecut anii... parcă mai ieri intram noi, cu 
buchetul de flori pe porţile şcolii... acum iată, tre-
ce porţile şcolii copilul nostru drag.“ În spatele 
zâmbetului uşor nostalgic, părinţii au însă griji: 
cum o să se descurce în lumea şcolii, cum o să facă 
faţă temelor, grijilor, primelor lecţii, materiei în-

cărcate, oare este timp să înveţe tot alfabetul... şi aşa mai departe. Deci, cum pregătim copilul 
pentru clasa I?  

Tuturor ne este frică de schimbări şi mai ales de 
schimbări în care activităţile libere încep să fie 
îngrădite. Trecerea de la joc şi activităţile libere la 
un sistem cu reguli poate crea nemulţumiri copii-
lor. Dacă micuţul are nemulţumiri înainte de în-
ceperea şcolii, cauzele sunt de cele mai multe ori 
legate de temerile părinţilor (se va descurca, va fi 
atent, va fi cuminte, îi va plăcea etc.), care sunt 
proiectate asupra copiilor, iar aceştia reacţionea-
ză în consecinţă.  

Copilul va fi capabil să se adapteze uşor la aceste schimbări dacă avem încredere în el, iar 
acesta, la rândul lui va fi încrezător în forţele proprii. Ar fi de dorit, prin urmare, să-i oferim mai 
multe ocazii să trăiască noi experienţe. Acest lucru îi va permite să înfrunte mai senin micile pro-
vocări ale vieţii.  

O altă întrebare pe care părinţii şi-o pun adesea  este dacă va fi un copil sociabil sau un 
copil retras. Capacitatea copilului de a intra în relaţie cu alţi prieteni şi colegi facilitează în mare 
măsură adaptarea şi integrarea copilului în lumea şcolară. Copiii care nu au avut ocazia să intre 
în contact cu prieteni sau copiii supraprotejaţi, timizi sau nesiguri pot resimţi dificultăţi de soci-
alizare.                                                         

Prof. Daniela Anea, Şc. Nr. 1 Bârlad 
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PEISAJ DE IARNĂ 
Ninge, ninge mereu. Fulgii mari plutesc în văzduh şi se aş-

tern întruna, din ce în ce mai pufoşi. Zăpada scânteietoare împodo-
beşte copacii cu ghirlande şi par ca nişte figurine de zahăr. 
Deşi iarna este cumplită şi viscolul frământă lumea, derdeluşul este 
plin de copii veseli cu obrajii aprinşi. Casele pitite sub căciuli mari şi 
albe sunt înconjurate de un câmp de cristal. 
Este un peisaj mirific: covorul moale şi pufos de zăpada domină pă-
mântul care pare mort. Singurele urme de viaţă le reprezintă copacii 
zglobii, fumul care se ridică deasupra caselor şi instalaţiile luminoa-
se ce împodobesc străzile, vitrinele magazinelor şi copacii. Acestea 
simbolizează sărbătorile de iarnă ce aduc bucuria şi iubirea în sufle-
tele noastre. 
Iarna este ca o zână albă ce soseşte pe meleagurile noastre în sania  
ei de argint trasă de reni. Ca o adevărată războinică ea pune stăpânire pe pământ. Cerul este po-
somorât şi trist, iar soarele este prizonier în spatele draperiilor de nori grei şi ameţitori. Iarna 
aşează peste întinderi o dantelă albă şi strălucitoare, ţesută mărunt cu miliarde de cârlige şi ace. 
Acest peisaj de iarnă pare desprins dintr-un basm; se întâlneşte tot mai rar şi de aceea este ceva 
de nepreţuit, ceva ce fiecare dintre noi ar trebui să experimenteze măcar o dată în viaţă. 

Gheorghe Alexandra Cls. a V-a D 

Şc. Nr. 1 Bârlad 

CADOUL DE CRĂCIUN 
Era Ajunul Crăciunului, o seară liniştită de iarnă. La noi în casă mama făcea cozonaci 

iar eu cu tata împodobeam bradul şi mă gândeam la ce îi cerusem Moşului să-mi aducă în dar. 
Voiam un animăluţ de companie. În casă era linişte, doar instalaţia bradului se auzea. Venise 
noaptea, iar eu am plecat la culcare cu gândul la ce îmi doream. A doua zi de dimineaţă am auzit 

vocea mamei care mă strigase să-mi arate un ghemotoc de 
blăniţă neagră ce stătea în faţa uşii. Era un pui de pisică. 
A fost una dintre cele mai fericite zile ale mele. Suntem cei 
mai buni prieteni. Nici acum nu ştiu cui ar trebui să-I 
mulţumesc.               Chipirliu Ana-Maria 

Cls. a II-a A, Şc. Nr. 1 Bârlad  

 

 

Viuleţ Casiela Cls. a II-a 
A 

 

Bejinaru Iulia, Cls. a II-a A,Şc. Nr. 1 
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LUMINEAZĂ-MI SUFLETUL 
 
Cine oare decât TINE 
Ne iubeşte cu-adevărat? 
Cine oare decât Domnul 
Viaţa pentru noi şi-a dat? 
Luminează-mi sufletul 
Ca să te iubesc, 
Luminează-mi mintea, 
La Tine să mă gândesc! 

 

Giurgiu Andreea, Cls. a IV-a C 
Şc. Nr. 1 Bârlad 

 

MARIA, SFÂNTĂ FECIOARĂ 
 
Maria, mama lui Iisus, 
În lume mântuire a adus, 
La credincioşi cu multă bucurie 
Şi pe pământ cu har şi fericire. 

 

Sfântă Fecioară preabinecuvântată, 
De toţi cinstită şi Prea curată, 
Ne–nchinăm Ţie ca să ne ajuţi 
Pe calea dreaptă mereu să ne aduci! 

 

Giurgiu Andreea, Cls. a IV-a C 

Şc. Nr. 1 Bârlad 

 

 

 

 

Şc. Nr. 1 Bârlad 
 

 

Ţapu Petronela, Cls. a II-a A 
Şc. Nr. 1 Bârlad 

 

Bodea Iustina, Cls. a III-a B 
Şc. Nr. 8 Bârlad 
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 SCENETA “NAŞTEREA DOMNULUI”    
 

În luna decembrie 2012 a avut loc în holul şcolii activitatea “Mărire-ntru cele-nalte”din 
cadrul proiectului “Parteneri în creaţie şi informare 
pentru o şcoala a comunităţii” ce a cuprins mai multe 
momente, printre care şi sceneta religioasă “Naşterea 
Domnului”. 
Sceneta  a fost realizată cu elevii clasei a IV-a C sub 
îndrumarea dnei prof. Bodea Jenica şi a dnei înv. 
Petrea Nicoleta şi a adus în fata publicului persona-
jele publice care au avut legătură cu evenimentul 
Naşterii lui Iisus: steaua, Maria şi Iosif, animalele 
din staul, păstorii, îngerii, magii şi regale Irod. 

Costu-
maţi frumos, şcolarii au interpretat cu mare dărui-
re sceneta, dovedindu-se un mare succes. Din pro-
gramul sărbătorilor nu au lipsit nici cântecele şi 
colindele specifice sărbătorii de Crăciun. 
În continuare vă invităm să vedeţi imagini din 
acest spectacol de care s-au bucurat elevii, colegii 
noştri, cât şi părinţii.  

Prof. Bodea Jenica/Înv. Petrea Nicoleta 

Şc. Nr. 1 Bârlad 
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PROIECTUL EDUCAŢIONAL JUDEŢEAN: „PARTENERI ÎN CREAŢIE ŞI IN-

FORMARE PENTRU O ŞCOALĂ A COMUNITĂŢII” 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 “Iorgu Radu”, Bârlad,a 
lansat marţi, 6 dec. 2011, ora 16, în sala P4, proiectul 
educaţional judeţean “Parteneri în creaţie şi informare 
pentru o şcoală a comunităţii”, coordonat de prof. Bodea 

Jenica. 
Proiectul urmăreşte impli-
carea elevilor în activităţi 
de stimulare şi dezvoltare a 
creativităţii,  sensibilizarea 

privind valorile morale şi creştine, interesul faţă de 
lectură al elevilor, de a cu- noaşte reguli de comportare 
în societate şi de a conştien-
tiza importanţa cărţilor în 
viaţa lor, având în vedere că 
ei sunt viitorul nostru.  
 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă 
educaţia copiilor în spiritul valorilor moral - religioase, 
stimularea responsabilităţii pentru carte şi cunoaşterea 
rolului bisericii şi a celorlalte instituţii  în comunitatea 
locală. 
 Proiectul se derulează în perioada: octombrie 
2011- iunie 2012,  iar partenerii implicaţi sunt: Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 „ Iorgu Radu” – 
Bârlad; Şcoala cu clasele I-VIII  Zorleni; Liceul Pedagogic “Al. Vlahuţă”, Bârlad; Grupul Şco-
lar Agricol Puieşti; Parohia Rădăeşti com. Bogdăniţa ; Protopopiatul Bârlad; Biblioteca Munici-
pală „Stroe Belloescu”. 

 
 
 

Prof. Bodea Jenica 
Şc. Nr. 1 Bârlad 
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 PAŞTELE      

                      

 Prin pomii ciripiţi de flori, 
 Ce ne desfată cu-a lor cânt 
 Şi soarele surâde vesel,  
 Că-i bucurie pe pământ. 
 
 Copiii saltă pe câmpie 
 După vreun fluture neastâmpărat, 
 Iar tineri prinşi în hora mare  
 Joacă acum cu mare drag. 
 
 Bătrânii strânşi mai la o parte 
 Întrerupându-şi a lor sfat, 
 Ciocnesc cu toţii ouă roşii 
 Zicând ,,Hristos a Înviat!”      
           
Butnaru Valentin-Ştefan 
Şc. Perieni, Vaslui 

BUCURIA PAŞTELUI 

Au sosit cadourile, 

Paştele cu ouăle, 

Iepuraşul iară  

Merge-n dumbrăvioară 

Şi împarte bucurii  

Pentru cei mai mulţi copii. 

Unde-i bucuria 

Noastră de-a veni 

Paştele cu ouă roşii 

Şi cu multe jucării. 

Noi ne pregătim 

Pentru Înviere, 

Cozonaci şi ouă  

Pentru-o mângâiere. 

Roşca Sorina Paula 

Şc. Perieni, Vaslui 

Barbu Justina 

Şc. Perieni, Vaslui 

Năstase Miruna - Patricia 

Şc. Perieni, Vaslui 
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    SĂRBĂTOAREA PAŞTELUI 

 

Primăvara strop de rouă, 
Paşte scump pentru copii 
El ne-aduce bucurii, 
Şi Învierea lui Hristos. 
 
Toţi străinii se adună, 
Rând pe rând cu toţii în sat, 
Pentru viaţa îndelungată 
Pe care Iisus Hristos le-a dat. 
 

Chiper Alina- Gabriela 

Şc. Perieni, Vaslui 
 

    NOAPTEA ÎNVIERII 

Învierea a sosit, 
Ouăle s-au şi vopsit, 
Cozonacii s-au gătit, 
Oamenii au revenit 
 
La biserica din sat, 
Unde slujba-au ascultat 
Până când s-a luminat 
Spunându-şi ,, Hristos a Înviat! 
 

Postolache Roxana-Mădălina 

Şc. Perieni, Vaslui 

Boloi Cristian - Constantin 

Şc. Perieni, Vaslui 

Arsene Marina 

Şc. Perieni, Vaslui 
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SĂRBĂTORILE CREŞTINE, PRILEJ DE BUCURIE 

Marile sărbători creştine Naşterea Domnului şi Învierea 
Domnului sunt pentru toţi creştinii un moment de bucu-
rie. Pentru a marca aceste evenimente importante din via-
ţa Domnului Iisus Hristos, am realizat cu elevii diferite 
activităţi educative. În cadrul acestora am retrăit eveni-
mentele şi am prezentat tradiţiile specifice fiecărei sărbă-
tori prin cântec, poezie, teatru religios, desene şi  icoane 

pictate de elevi. 
 Un loc aparte l-a avut 
prezentarea unor scenete 

religioase ce au avut ca temă evenimentele sărbătorite. 
Astfel la Crăciun am pregătit şi prezentat cu elevii sce-
neta “Povestea lui Moş Cră- ciun” şi sceneta “Irozii”, 
iar  la Paşti am pregătit scene- ta “Învierea Domnului”. 
 Pregătirea acestor scenete a cuprins mai multe etape: 
alegerea textului ce urmează a fi pus în scenă, selectarea 
elevilor ce vor interpreta diferi-
te roluri, repetiţiile, confecţio-
narea costumelor. Toate acestea au fost urmate de pre-
zentarea scenetei în faţa colegilor şi a profesorilor din 
şcoală dar şi din alte şcoli în cadrul unor proiecte educa-
ţionale. Ceea ce vreau să remarc este dăruirea elevilor în 
interpretarea rolului , impli-
carea lor şi a părinţilor pen-
tru a pregăti costumele po-
trivit fiecărui personaj dar şi 

bucuria de a juca în aces-
te scenete. 
 Scenetele religioase ne 
ajută să ne întoarcem în 
timp  să retrăim aceste 
evenimente importante 

pentru noi creştinii dar, în acelaşi timp, transmit mesa-
jul fiecărei sărbători  ce ne îndeamnă la bunătate, iubi-
re, înţelegere, răbdare, iertare. 

Prof. Cornelia Tănasă,  Şc. Nr. 6 “Mihai Eminescu” 
Vaslui 
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ORA DE RELIGIE-FACTOR ESENŢIAL IN EDUCAŢIE 
 „Ora de religie nu este umplere a timpului, ci sfinţire a timpului, este apostolat sfânt. Ea 

promovează o vedere a sensurilor profunde ale rea-
lităţii vieţii şi lumii şi pregăteşte nu numai cetă-
ţeni pentru patria pământească, ci şi cetăţeni ai 
Raiului, ai patriei cereşti”- Patriarhul Daniel. 
  Religia este o creaţie divină menită să-i 
deschidă omului în mod deplin perspectiva divini-
tăţii. Religia reflectă chipul spiritual al existenţei 
generale, umane şi universale, reprezintă o organi-
zare cu totul superioară a existenţei, descrie o rea-

litate supremă şi completă a lumii, pentru toată dimensiunea existenţei sale, începând cu creaţia. 
 Din punct de vedere social, într-o lume caracterizată de o tot mai mare diversitate etnică 
şi religioasă, educaţia religioasă propune cunoaşterea propriei identităţi, dar în egală măsură şi a 
celor de alte credinţe şi convingeri, favorizează incluziunea socială şi contribuie la depăşirea pre-
judecăţilor şi a oricăror forme de discriminare. 
Învăţătura creştină promovează respectul reci-
proc şi valorizarea semenilor ca principii funda-
mentale, iar o educaţie religioasă bazată pe aces-
tea poate contribui în mod decisiv la formarea 
unei societăţi pluraliste, a convieţuirii în armo-
nie cu aproapele. 
 Fără îndoială, fiecare om se raportează 
la realitate în mod pragmatic, prin voinţă, acţi-
une, dar şi la nivel spiritual, prin credinţă, ati-
tudine. De aceea, nici un sistem educativ nu 
poate atinge plenitudinea în condiţiile în care 
marginalizează sau omite una din componentele 
ei fundamentale; o educaţie integrală presupune, pe lângă latura intelectuală, morală, estetică, 
tehnologică şi o componentă religioasă. Raportul dintre aceste laturi ale educaţiei şi modul în ca-
re fiecare dintre acestea contribuie la atingerea idealului şi a finalităţilor educaţionale într-un 
anumit sistem social sunt precizate prin normative legale, aşa cum se doreşte noua lege privind 

învăţământul preuniversitar. Credinţa este o pro-
vocare făcută libertăţii; nu există un dar mai mare 
decât credinţa şi nu există nimic mai puţin auto-
mat decât ea. Temperamentul uman face posibilă 
dezvoltarea experienţei, iar dacă aceasta lipseşte, 
situaţia este parţial iremediabilă. Cam tot atât de 
veche ca şi convieţuirea umană, religia este, ca 
„fapt social”, temei al celor mai profunde reflecţii 
umane, expresia năzuinţei esenţial umane şi perpe-
tue de a cunoaşte, de a afla, de a se îndoi de ceea 
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ce a aflat, tocmai pentru a căuta şi verifica noi căi, noi adevăruri, omul depăşind cadrul limitat 
al existenţei concrete şi plasându-se într-o lume ce se află dincolo de datul imediat. 

             ,,Fără suflarea şi conlucrarea Duhului Sfânt nu poate exis-
ta teologie ortodoxă autentică. De aceea şi teologii ortodocşi con-
temporani trebuie să devină, prin credinţă şi sfinţenia vieţii, vase 
vrednice ale Sfântului Duh, adevăraţi pnevmatofori (,, plini de Duh 
Sfânt” cf. Fapte 6, 3) care-i va lumina şi-i va călăuzi la contempla-
rea teologică şi la urcuşul pe ,, înălţimea teologiei...cu puterea Du-
hului”, Care va dărui fiecăruia, în chip cu totul unic şi personal 
şi ,,după măsura darului lui Hristos” harul Lui luminator”. 

Director Prof. Ciolacu Mirela, Şc. Puşcaşi Vaslui  

  

DENIILE DENIILE  

     „ Cămara Ta, Mântuitorul meu, o văd împodobită şi îm-
brăcăminte nu am ca să intru într-însa...”  Deniile sunt cele 

mai frumoase şi mai înălţătoare slujbe creştine. Cuvântul „denie” vine din slavonescul „vdenie” şi 
înseamnă priveghere sau slujbă nocturnă. Ele se săvârşesc numai în două săptămâni şi anume: în 
săptămâna a 5-a şi a 7-a din Postul Sfântului Paşti.  Fiecare denie are o anumită semnificaţie, 
dar cele mai importante denii sunt cele de joi şi de vineri seara: denia mică şi denia mare. Joi se 
citesc cele 12 Evanghelii şi se scoate solemn Sfânta Cruce în naosul bisericii, iar vineri seara cân-
tarea Prohodului şi ritualul înconjurării bisericii cu Sfântul Epitaf (pictură care reprezintă scena 
punerii în mormânt), pomenirea de sfintele, înfricoşătoarele şi mântuitoarele patimi ale Mântui-
torului. 
     În Sfânta şi Marea Sâmbătă prăznuim îngroparea lui Hristos cu trupul şi pogorârea în iad cu 
sufletul. Sâmbătă seara începe slujba Învierii. Deniile conţin multă lumină şi hrană duhovniceas-
că pentru sufletul nostru spre înălţătoarea şi sfânta sărbătoare a Învierii Domnului. Ele arată 
taina suferinţelor sufleteşti şi trupeşti ale Mântuitorului, ca urmare a păcatelor oamenilor, pute-
rea pocăinţei. 
     Scopul principal al Deniilor prin rugăciune şi post este să alunge din sufletul oamenilor pati-
ma şi păcatul şi să ne umple sufletul de lumină, bucurie, vindecare sufletească. 

                                     Înv. Zaharia Elena Mioara 

                                                                             Şc. cu cls. I-VIII Fruntişeni, Vaslui 

PAŞTELE ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE 

         Primăvara semnifică renaşterea naturii, sevele dătătoare de viaţă, iar Învierea lui Iisus  
sărbătorită primăvara  readuce speranţa, înalţă existenţă umană la un alt nivel spiritual.  Una 
dintre cele mai importante sărbători anuale este Paştele, simbolul sacrificiului creştin, al iubirii 

Codreanu Beatrice, Cls. a III-a A 

Şc. Nr. 1 Bârlad 
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divine, al miracolului Învierii şi al luminii sfinte.  
 Această sărbătoare durează trei zile şi începe, conform deciziei Conciliului de la Niceea, 
din anul 325 e. n., în duminica de după prima lună plină, după echinocţiul de primăvară. Sărbă-
toarea Paştelui este desemnată cu două categorii de nume, foarte diferite între ele. 
 În timp ce în majoritatea limbilor latine sărbătoarea Învierii lui Iisus se numeşte Paşti, 
Pasqua, Pâques, Pascua, în ţările anglo-germane sunt utilizaţi termeni care au altă provenienţă: 

Easter (engleză) şi Ostern (germană). Dacă denumirea anglo-
saxonă a Paştelui provine de la zeiţa Ostara, celălalt nume, 
utilizat şi în limba română, provine din cuvântul ebra-
ic ,,Pesach’’, care desemnează Sărbătoarea Azimelor sau Paş-
tele evreiesc şi celebrează fuga evreilor din Egipt, ilustrată în 
Vechiul Testament.            
   Elevii trebuie să înţeleagă importanţa acestei sărbă-
tori care este conferită atât de semnificaţia spirituală, cât şi 
de numărul impresionant de obiceiuri şi tradiţii în care se îm-
bină simboluri, elemente ale naturii şi superstiţii.  
 Dimensiunea religioasă a Paştelui subliniază ideea 
sacrificiului creştin, profunda mutaţie a sensului jertfei pe 
care Iisus o face cu putinţă: în locul nevinovăţiei animalului. 

Mântuirea este, în concepţia lui Serghei Bulgakov, sacrificiul iubirii lui Iisus, care se oferă pe 
sine pentru mântuirea lumii. Sărbătorile pascale prezintă diverse aspecte ale vieţii sociale ale 
omului integrate în viaţa spirituală. 
  Lumina lumânărilor din noaptea Învierii, ouăle roşii sau încondeiate, mielul sunt doar 
câteva dintre simbolurile asociate Paştelui. Ouăle roşii simbolizează sângele vărsat de Fiul Dom-
nului întru mântuirea omenirii şi miracolul renaşterii Sale, devenind unul dintre cele mai impor-
tante simboluri ale sărbătorilor pascale. Oul este simbol al perfecţiunii, al regenerării, al fecundi-
tăţii, al belşugului, un microunivers ce poate fi sursă de miracole.  
   În urma influenţelor occidentale, copiii primesc acum ouă de ciocolată pe care le aduce 
Iepuraşul. Noi, cadrele didactice avem misiunea de a-i face pe copii să conştientizeze că sărbăto-
rirea Iepuraşului  e o invenţie care desacralizează cea mai mare sărbătoarea a Ortodoxiei: Învie-
rea Domnului. Iepuraşul distrage atenţia de la esenţa Paştilor.  
 Dacă de Învierea Domnului noi sărbătorim iepuraşul atunci uităm: ,,Cine ne-a creat? Ci-
ne ne ajută să fim fericiţi?, Cine ne fereşte secundă de secundă de tot răul?”, uităm cu totul de 
Dumnezeu. Venirea Iepuraşului este un motiv să ne facem cadouri. Oare Învierea Domnului nu e 
un motiv să dăruim?!   
 Învierea Domnului Hristos implică din partea noastră post, milostenie, iertare, fapte bu-
ne, schimbare sufletească, depăşirea egoismului şi iubirea aproapelui nostru. Această Sfântă Săr-
bătoare ne aduce aminte de moarte, moartea de viaţa veşnică, viaţa veşnică de păcatele noastre, 
păcatele noastre de frica lui Dumnezeu, iar frica lui Dumnezeu este începutul faptelor bune. 

 

Filiuţ Francesco, Cls.  I  A 

Şc. Nr. 1 Bârlad 
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dimensiune moralizatoare. Ea este legea care stă în noi, este morala aplicată la cunoaşte-
rea lui Dumnezeu. Dacă religia nu se uneşte cu moralitatea, ea nu rămâne decât un simplu mod 
de a solicita pronia cerească. Religia se împlineşte doar în acele inimi însufleţite de ideea datoriei 
morale”. 

Profesor pentru învăţământ primar, Arsene Constanţa – Nicoleta , Şc. Perieni, jud.Vaslui 

PAŞTELE, SĂRBĂTOARE ÎN FAMILIE 

 Cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă şi mai îmbucurătoare sărbătoare de peste an, 
după spusele românilor de pretutindeni, este sărbătoarea  „Învierii Domnului”, pentru că în 
această zi “Hristos a înviat din morţi cu moartea pre moarte călcând şi celor din morminte viaţă 
dăruindu-le”, iar pre cei vii răscumpărându-i de sub jugul păcatului şi împăcându-i cu Dumne-

zeu. Se ştie că Paştele la români, ca şi Crăciunul, este o săr-
bătoare care uneşte familia şi este un prilej de bucurie şi vese-
lie, pe de-o parte că Iisus Hristos a înviat, pe de altă parte că 
păcatele noastre au fost iertate şi începem un nou ciclu al 
vieţii. Paştele este sărbătoarea Luminii, este o sărbătoare 
creştină care comemorează Învierea Domnului Isus Hristos. 
 Considerată cea mai mare sărbătoare creştină, mai 
sfântă şi mai îmbucurătoare sărbătoare de peste an, Paştele 
este celebrarea lui Iisus Hristos, întemeietorul religiei creşti-
ne, născut la Betleem, din Fecioara Maria.  
 Paştele poate fi asoci-

at cu primăvara, anotimpul reînvierii, este timpul în care ne do-
rim să devenim mai buni, mai aproape de Dumnezeu şi de semenii 
noştri. Este sărbătoarea întregii familii, a părinţilor şi copiilor 
deopotrivă.  
 Ea cade la începutul primăverii, anotimpul cel mai frumos 
şi mai plăcut, când toate în natură învie. Românii aşteaptă săr-
bătoarea aceasta, după un post îndelungat, cu mare  bucurie şi 
caută în acelaşi timp ca locuinţele lor să fie curate şi cu toate pre-
gătirile făcute în cea mai bună rânduială . 
 Despre Paşte s-au scris o mulţime de lucrări, religioa-
se şi laice, dar nimic nu poate defini mai frumos şi mai pro-
fund trăirile prilejuite de aceasta sărbătoare decât copiii ale 
căror creaţii emană atâta sinceritate şi seninătate.   
 Trebuie să întâmpinăm această sărbătoare cu toată 
căldura sufletului, să transmitem gândurile noastre de pace, iubire  şi lumină. 

                                                                 Bibliotecar  Robitu Geta Larisa , Şc. Nr. 1 Bârlad 

 

Samoilă Alexandra, Cls.  I  A 

Şc. Nr. 1 Bârlad 

Profire Caroline, Cls.  aIV-a  C 

Şc. Nr. 1 Bârlad 
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PRIETENIE 
 

 Nici nu începuseră a plânge streşinile că s-a şi grăbit să-i facă loc pe lângă o pietricică 
mai călduroasă ce topise zăpada din jurul ei. De cum a ridicat puţin căpşorul, a şi simţit suflarea 
tăioasă a gerului, dar nu s-a speriat. Doamna Iarnă e deja în caleaşcă pregătită de plecare. A pri-

vit în sus spre regele Soare şi s-a bucurat de o caldă mân-
gâiere adusă de o aurie  rază blândă . Deodată auzi un 
zgomot care-l făcu să tresară. Doi ochi mari şi curioşi îl 
fulgerau cu admiraţie  şi în acelaşi timp cu nedumerire:  
    - Aşa de mic şi aşa de curajos? Parcă încep să mă 
tem de soarta lui! Ce-aş putea face să-l feresc de gerul 
cumplit care îţi taie răsuflarea? Ar fi mare păcat să se 
piardă aşa bijuterie de floare! Micul  ghiocel privi la na-
mila fioroasă care dovedise a avea un suflet milostiv şi-i 
spuse: 
 -  Nu  ştiu cine eşti, dar sunt sigur că prietenii 

tăi sunt cele  mai norocoase   fiinţe  de pe pământ! La început m-am speriat de moarte când ai 
apărut, dar m-am înşelat! Acum mi-aş dori să fim prieteni! Tu ai vrea? 
 - Nu credeam că aş putea fi prietenul unei plăntuţe aşa de gingaşe! Mă simt foarte onorat 
şi în acelaşi timp simt că zbor de bucurie. Dar am uitat să mă prezint: Sunt Azorel , căţelul care 
păzeşte curtea şi stăpânii. De acum voi avea grijă şi de tine, să nu te supere nimeni şi să te simţi 
bine atât timp cât vei dori să stai la noi. Rămâi la noi. 
 - Dar eu nu vreau să plec nicăieri. Fetiţa care locuieşte în căsuţa aceea albă a adus rădă-
cina mea şi a plantat-o aici. Aşa că eu voi rămâne mereu aici. Numai că după o vreme, mă voi 
ofili şi voi merge în pământ să mă odihnesc. Apoi, la primăvara viitoare, un frate de al meu îmi 
va lua locul şi în fiecare primăvară, aici va răsări un ghiocel, dar nu va fi singur. Vor începe să îl 
însoţească din ce în ce mai mulţi fraţi.  
 - Asta înseamnă că voi avea mai mulţi prieteni? Ce bucurie mi-ai făcut! Ura! Merg puţin 
până la prietena mea pisicuţa să îi dau vestea cea bună! Sunt sigur că şi ea va fi tare bucuroasă! 
Este înţeleaptă şi foarte curată! şi ea este albă ca şi tine! Oare sunteţi fraţi cu zăpada? 
 - Aş vrea şi eu să o cunosc. Chiar nu ştiu cum arată o pisicuţă! 
Căţelul lătră scurt şi prietenos apoi o zbughi spre caisul de lângă casă unde se căţărase Pufuleţ, 
pisicuţa lui preferată. Îi dădu vestea cea bună şi apoi au pornit împreună spre micuţul ghiocel 
care-i aştepta nerăbdător . Curios,  regele Soare îi urmărea şi le dăruia din căldura lui blândă. 
Cred că vă imaginaţi ce multe aveau să-şi povestească acum cei trei prieteni! 
 Dar să vă spun ceva:  în fiecare zi, căţelul îşi mai aducea câte un prieten să-l cunoască pe 
curajosul ghiocel. Şi uite aşa a trecut primăvara şi prietenia şi-a  făcut cuibul  lîn curtea păzită 
de Azorel, aşteptând primăvara viitoare cu cercei de ghiocei.  
 Ce-ai zice dacă ai noi am merge în curtea cu cei mai mulţi prieteni ca să-l cunoaştem pe 
Ghiocel, sau pe Azorel, sau pe Pufuleţ  sau pe cine vreţi voi. 
 Sigur vă va întâmpina PRIETENIA.       

                     Înv. Turcu Angela, Şc. Nr. 1 Bârlad 

Podoleanu Mădălina, Cls.  a III  a A 

Şc. Nr. 1 Bârlad 
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MĂICUŢĂ BUNĂ 

Eu, Măicuţă bună, 

Ce mult te iubesc! 

De aceea eu te rog 

Să mă călăuzeşti 

Te mai rog, Măicuţă, 

Pentru ai mei părinţi 

Să-I ajuţi la muncă 

Şi  să fim uniţi. 

Îţi mulţumesc Măicuţă 

Că te rogi la Fiul Tău 

Să ne ocrotească, 

Deşi noi suntem răi! 

Gheorghiu Milana, Cls. a III-a D 

Şc. Nr.5 Vaslui 

Prof. Tănasă Daniela 

 

MAMA 

 Din prima zi când m-am născut 

Mama-n braţe m-a ţinut 

Şi a  avut grijă de mine 

Ca să cresc eu cât mai bine. 

Mama mea-i cea mai frumoasă. 

 

Icoane pe sticlă cu plastilină realizate de elevii : 
 Geleş Cristina cl a VIII-a, 
 Mocanu Diana şi Tudor Alina. 
Şc. Nr.10 ,,Mihail Sadoveanu'',Vaslui  
Coordonator, prof. Tăbuşcă  Zînica 
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Şi tot timpul e duioasă  ; 

Mă educă şi mă-nvăţă 

Ce e cel mai bine-n viaţă. 

Mihordea Ştefania, clasa a II- a C 

Şc. Nr. 5 Vaslui,Prof. Tănasă Daniela 

CRUCIULIŢĂ 

Am o cruciuliţă sfântă 

Şi la gât o port mereu, 

O iau seara în mânuţe 

Şi mă rog la Dumnezeu. 

Doamne, ai grijă de mine 

De bunici, părinţi, copii, 

Dă-ne ajutor la toate 

Şi la greu cu noi să fii. 

Ajută-mă să cresc mare 

Pe părinţi să-I mulţumesc, 

Doamne, fii mereu cu mine 

Şi mă iartă când greşesc. 

Sârbu Alină-Gabriela, clasa a II -a C 

Şc. Nr. 5 Vaslui, Prof. Tănasă Daniela 

 

 

 

   

 

RUGĂCIUNE 

Doamne, Doamne, dă-mi putere 

Mie şi familiei mele, 

Mamei mele şi apoi tatei 

Dă-le Doamne sănătate 

Dă-mi şi mie note bune 

Eu asta te rog pe Tine 

Doamne eu atât doresc 

Şi de asta-ţi mulţumesc. 

  Florescu Octavian, clasa a II- a D 

Şc. Nr. 5 Vaslui, Prof. Tănasă Daniela 

Muşat Andra, Cls.  a III  a A 

Şc. Nr. 1 Bârlad 

Codreanu Beatrice, Cls.  a III  a A 

Şc. Nr. 1 Bârlad 
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INTERVIU  ÎNV. PETREA NICOLETA 
REPORTER  Jacotă Andreea clasa a IV-a C 

1. Aţi avut o educaţie religioasă în familie? 
 Înv. - Datorită  faptului că bunicul meu a fost preot, am primit o 
educaţie religioasă aleasă în familie. 

2. Când v-aţi gândit prima oară să deveniţi învăţătoare şi de 
ce? 

Înv. - De mic copil mi-am dorit să fiu învăţătoare, pe când elevii 
mei erau păpuşile aliniate în cameră, înregistrate şi notate într-un 
catalog improvizat. Crescând, mi-am dorit şi mai mult să urmez 
această meserie deoarece am vrut să duc mai departe această tradi-
ţie în familie, să-i urmez exemplul bunicii mele, care era o învăţă-
toare foarte respectată în sat. 

3. Care este părerea dumneavoastră despre colectivul de elevi al 
clasei a IV-a  C? 

Înv. - După părerea mea, colectivul clasei a IV-a C pe care îl conduc este unul unit, format din 
elevi silitori, frumos educaţi, dornici de a afla cât mai multe lucruri, receptivi la tot ce este nou, 
competitivi. Aceştia vin pregătiţi întotdeauna la şcoală şi doresc să meargă acasă cu cât mai mul-
te calificative pe caiete, întrecându-se între ei. Am început cu formarea lor din clasa I, iar acum 
mă bucur din suflet de nivelul la care am ajuns cu fiecare în parte. 

4. Ce simţiţi când intraţi  în şcoală? 
Înv. - Când intru în şcoală simt satisfacţia că în fiecare zi mă fac înţeleasă de elevii mei, iar lu-
crul acesta se vede pe chipul lor. 

5. Ştim că elevii pregătiţi de dumneavoastră au obţinut rezultate foarte bune la concursurile 
şcolare. Care sunt acestea? 

Înv. - Încă din clasa a II-a, elevii mei au obţinut rezultate deosebite la concursurile “Cănguraşul 
matematician” şi “Poveştile Cangurului”, diferite premii la concursurile “Micul Matematician”, 
iar la “Concursul Naţional de Evaluare în educaţie la Lb. şi literatura româna”, patru eleve au 
obţinut 100 de puncte şi au primit medalii: Lupaşcu Bianca, Poiană Andra, Lişiţă Teodora şi 
Profir Caroline. 
 În clasa a III-a, elevii au participat la mai multe concursuri cum ar fi: ”Micul Matemati-
cian”, “Comunicare şi Ortografie.Ro”, “Limba româna este patria mea”, unde din şase elevi califi-
caţi la faza naţională, cinci elevi au obtinut rezultate între 91,5p. şi 98,75p.  La toate aceste 
concursuri s-au evidenţiat în mod deosebit următorii elevi: Jacotă Andreea, Trifu Mădălina,  Lu-
paşcu Bianca, Roşcă Sorana, Pascaru Tudor, Huţanu Alexandra, Mocanu Răzvan, Zanoschi 
Timotei. La “Concursul Naţional de Evaluare în Educaţie la Limba şi literatura română, trei 
elevi au obţinut medalii: Jacotă Andreea, Pascaru Tudor şi Mocanu Răzvan. 
În clasa a IV-a, patru elevi au obţinut 100 puncte la acelaşi concurs. La concursul “Lumina 
Math”- Huţanu Alexandra a obţinut premiul al II-lea şi alţi şase elevi au obţinut menţiuni. La 
Vaslui, elevii mei au obţinut patru menţiuni la Concursul judeţean “Misterele Matematicii”. La 
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“Concursul interjudeţean de logică şi perspicacitate”, trei elevi au obţinut premiul al III-lea şi un 
elev menţiune. Ultimul concurs la care au participat elevii până în prezent a fost concursul 
“Limba română este patria mea”, unde 11 elevi au obţinut peste 90 de puncte şi se vor prezenta 
la Vaslui pentru etapa judeţeană. 
6. Dumneavoastră aţi fost recompensată cu ceva în urma acestor frumoase rezultate? 
Am fost recompensată sufleteşte datorită faptului că mulţi elevi de-ai mei au obţinut diferite 
premii la aceste concursuri, la toate etapele şi an după an sunt tot mai bine pregătiţi. 
7. Ce ne puteţi spune despre generaţiile care au trecut prin mâinile dumneavoastră? 
Înv. - Cred că generaţiile care au trecut prin mâinile mele îşi aduc aminte de mine cu drag. Întot-
deauna am fost apropiată de elevi şi am avut o colaborare frumoasă, iar acum, după atâţia ani, 
dacă se întâmplă să ne întâlnim, mă salută respectuos şi îmi spun că am rămas neschimbată. Ma-
joritatea elevilor din prima generaţie sunt realizaţi, unii au terminat facultatea, s-au căsătorit. 
Ce repede trec  anii!....... 
8. Cum consideraţi că am putea contribui noi, elevii, la ridicarea prestigiului şcolii? Ce sfaturi ne 

puteţi da în acest sens? 
Înv. - Pentru ridicarea prestigiului şcolii trebuie să aveţi o comportare civilizată, trebuie să fiţi 
pregătiţi foarte bine pentru obţinerea unor rezultate deosebite la concursurile şcolare, să continu-
aţi să veniţi pregătiţi la şcoala şi în ciclul gimnazial pentru a obţine un procentaj de promovabili-
tate foarte bun la liceele de prestigiu din oraş. 
9. Ştim că în curând vă veţi despărţi de elevii clasei a IV-a C. Ce sfaturi le daţi pe viitor? 
Înv. -  Sunt legată sufleteşte de aceşti copii şi o să-mi fie greu să mă despart de ei, dar ţinând 
cont că vor învăţa tot în clasa mea, în schimbul al II-lea o să-i văd zilnic şi o să comunicam. 
 Ştiu că voi da mai departe un colectiv pregătit, cu elevi învăţaţi să lucreze din diferite 
culegeri pentru a stăpâni foarte bine cunoştinţele dobândite pe parcursul celor patru ani şi îmi 
doresc să fie la fel de serioşi şi să înveţe tot atât de temeinic pentru ca domnii profesori să fie 
mândri de ei, aşa cum sunt şi eu acum. 

ÎNGERUL MEU 
 
Înger, îngeraşul meu, 
Păzeşte-i pe cei ce fac bine mereu! 
Slujeşte-l pe Dumnezeu, 
Fii tu îngerul meu! 
Tu ai aripi, 
Eu am mâini 
Chipul tău e chipul meu! 
Ilău Amalia Cls. a IV-a C 
Şc. Nr. 1 Bârlad 

Înv. Petrea Nicoleta 

Cireşică Bianca, Cls. a II-a A 

Şc. Nr. 1 Bârlad 
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MICII ARTIŞTI DE LA BUDA PREMIAŢI LA 

FUNDU MOLDOVEI - SUCEAVA 

Centrul Cultural „Bucovina”, Primăria şi Căminul Cultural Fundu Moldovei şi Societatea de 
Cultură „Dimitrie Gusti” a organizat în data de 24-25 mar-
tie 2012 cea de a XXII-a ediţie a Festivalului - Concurs Na-
ţional de Muzică Corală Religioasă Ortodoxă „BUNA VES-
TIRE” 2012. Obiectivele principale ale festivalului au vizat, 
în primul rând, promovarea valorilor autentice ale creaţiei 
corale de cult ortodox şi revigorarea mişcării corale în ansam-
blul ei. Festivalul s-a desfăşurat pe cinci secţiuni:24 martie 
2012, ora 13,00, Căminul Cultural Fundu Moldovei—I. Co-

ruri de copii (pe voci egale)  10-14 ani ; 
25 martie 2012, ora 13,00, Căminul Cultural Fundu Moldovei- II. Licee cu profil muzical şi teo-
logic (coruri mixte, de femei şi bărbăteşti); III. Licee cu alt profil (coruri mixte, de femei şi bărbă-
teşti); IV. Coruri ale aşezămintelor culturale (cu vârsta peste 18 ani)- coruri mixte, de femei şi 
bărbăteşti; V. Coruri parohiale (coruri mixte şi bărbăteşti) . 

Şcoala cu clasele I-VIII Buda din comuna Oşeşti, judeţul Vaslui a participat la acest festi-
val-concurs la prima secţiune-coruri pe voci egale, cu un grup de elevi reuniţi în corul "Glas de 
înger"- înfiinţat în acest an cu prilejul colindelor de Crăciun, grup alcătuit din elevi ai claselor III 
- VIII, coordonat de domnişoara profesor de religie Gosav Elena. Repertoriul de concurs a cu-
prins următoarele piese: 1. “Când a fost să moara Ştefan Mare” 2. “Apărătoare Doamnă”3. 
“Bunule din ceruri, iartă-mă.” 

 Au mai participat concurenţi din Sărmaşu (Mureş), Brăila, Botoşani, Vânători (Neamţ) 
şi din numeroase localităţi ale judeţului Suceava: Fundu Moldovei, Grăniceşti, Stroieşti, Moldo-
va Suliţa, Breaza, Coşna, Gura Humorului, Vicovu de Sus, Siret şi Râşca.   Noutatea în acest an 
a constituit-o reintroducerea, după mai mulţi ani, a secţiunii Coruri de copii, iar corul nostru, 
care a reprezentat judeţul Vaslui a obţinut premiul întâi. În afara concursului a participat Corul 
„Glasul Chioarului” -Şomcuţa Mare (Maramureş), dirijat de Iustin Podăreanu, corul câştigător al 
Marelui Premiu în 2009, şi Corul Bisericii Bărboi (Iaşi), dirijat de prof. Dorina Iuşcă, câştigăto-
rul Marelui Premiu în anul 2011, în recital extraordinar.   

 Juriul, format din conf. univ. dr. pr. Florin Bucescu – Universitatea de Arte „George 
Enescu” Iaşi (preşedinte), prof. dr. Sever Paraschiv Dumitrache – managerul Centrului Cultural 
“Bucovina” Suceava, prof. univ. dr. Viorel Bârleanu – etnomuzicolog Universitatea de Arte 
„George Enescu” Iaşi, prof. Emil Forfotă – dirijor, Câmpulung Moldovenesc, prof. Ovidiu Foca 
– directorul Casei de Cultură Rădăuţi, a hotărât acordarea următoarele premii: 
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 > Secţiunea Coruri de copii:  Premiul I – Corul „Glas de Înger” al Şcolii cu  Clasele I-
VIII Buda, comuna Oşeşti, jud. Vaslui, dirijor prof. Elena Gosav; Premiul II – Grupul de copii 
„Speranţa” Coşna, dirijor Ofelia Arvinte; Premiul III – Corul Şcolii cu Cl. I-VIII „Dimitrie 
Gusti” Fundu Moldovei, dirijor prof. Loredana-Ştefania Blidari; menţiune – Corul de copii 

„Mihail Sadoveanu” al Şcolii cu Cl. I-VIII Grăniceşti, di-
rijor Dimitrie Teodorovici. 
 > Secţiunea Licee cu alt profil: Premiul I – Corul 
mixt „Belcanto” al Grupului Şcolar „Samuil Micu” Sărma-
şu, judeţul Mureş, dirijor preot Daniel Cămară; Premiul II 
– Corul Grupului Şcolar „Ion Nistor” Vicovu De Sus, diri-
jor Ancuţa - Dumitriţa Galan; Premiul III – Corul de fete 
„Primavera” al Colegiului „Alexandru cel Bun” Gura Hu-
morului”, dirijor prof. Lenuţa Beleca. 

 > Secţiunea Aşezăminte culturale, coruri mixte: Premiul I – Corala mixtă „Lira” a Asoci-
aţiei Culturale „Sinapse” Botoşani, dirijor Dragoş Boicu; Premiul II nu s-a acordat; Premiul III 
– Corul „Vânătorii lui Ştefan cel Mare”, comuna Vânători, judeţul Neamţ, dirijor Cristina 
Petrariu şi Corul Mixt „Sânziene” al Casei de Cultură Siret, dirijor Viorel Huţan. 
> Secţiunea Aşezăminte culturale, coruri pe voci egale (bărbăteşti şi de femei): Premiul I nu s-a 
acordat, Premiul II – Corul bărbătesc „Flori de Măr” Râşca, dirijor prof. Mihaela Grădinariu; 
 Premiul III – Corala feminină „Camerata” a Centrului pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Brăila, dirijor prof. Paraschiva Moise.  Marele Premiu al festivalului a fost 
atribuit Corului bărbătesc „Lira” al Casei de Cultură Gura Humorului, dirijor prof. dr. Sever Pa-
raschiv Dumitrache. Premiile în bani au fost acordate de Consiliul Judeţean Suceava, prin Cen-
trul Cultural „Bucovina”. 
 Marele Premiu a fost oferit de ing. Nicolae Troaşe, sponsorul permanent al festivalului.   
Cu ocazia festivalului din acest an a avut loc şi un târg de meşteri populari, la care au participat 
28 de meşteri populari din Paltinu, Vatra Moldoviţei, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, 
Ciocăneşti, Fundu Moldovei, Marginea, Mănăstirea Humorului (încondeiat ouă, pictură pe sti-
clă, confecţionat lumânări, ceramică).   Corul “Glas de înger” al Şcolii Buda are în palmares şi 
următoarele premii: Premiul I la Festivalul “Cântec de stea “, care a avut loc la Piatra Neamţ pe 
2-3 decembrie 2011.  
 Tot la acest concurs s-au  mai obţinut premiul III şi de originalitate, la diferite secţiuni.  
La concursul interjudeţean “Datina”, de la Palatul Copiilor Vaslui, a reuşit să obţinut  locul I, 
iar la concursul din comuna Puşcasi, judeţul Vaslui, “Îngeri pe portativ”, la fel, a obţinut tot 
locul I. 

                    Prof. Gosav Elena, Şc. Buda, com. Oseşti, jud. Vaslui 



  24 

 
  

IARNA 
Iarna s-a înstăpânit peste lume. Totul este acoperit cu zăpadă ca mătasea. Cerul este ca oglinda. 
Pe la geamurile caselor au înflorit trandafirii de gheaţa. Copacii au pe crengi zahăr. Fulgi neho-

tărâţi din cer cad în baterea vântului. Doamna gerului 
înveseleşte copiii cu jocurile de iarnă. 
Dominanta imaginii de iarnă este albul. 
Copiii se joacă bucuroşi în neaua cristalină. Se bat cu 
bulgări de zăpadă, se trag cu săniuţa, construiesc 
oameni de zăpadă, patinează şi se trag cu schiurile. 
Sărbătorile de iarna bucură pe toată lumea. Vacanţa 
este împodobită cu toţi copiii bucuroşi de cadourile 
primite de la Moş Crăciun. 
Iarnă, esti un anotimp care bucură copiii şi eşti fru-
moasă! 

MUZEUL DE ISTORIE NATURALĂ IAŞI 
Era o zi frumoasă de octombrie 2012. Împreună cu 

doamna învăţătoare ne îndreptam spre Iaşi. Drumul până acolo a durat trei ore. Elevii erau bu-
curoşi că am ajuns. 
Prima oară am vizitat Muzeul de istorie naturală. Acolo ghidul ne-a prezentat animale împăiate 
şi ne-a vorbit despre ele. Am văzut animale împăiate, fosile, dinozauri, insecte, de la cele mai 
mici oua de pasăre până la cele mai mari, urşi cafenii şi negri, peşti de toate felurile. Am învăţat 
multe lucruri interesante despre aceste animale. 
După ce ne-am întors acasă am povestit celor dragi ce am făcut în excursie. A fost o excursie fru-
moasă pe care nu o voi uita niciodată. 

O NOAPTE DE CRĂCIUN 
Era ajunul Crăciunului. În casele din lumea întreagă se simţea o mare emoţie: copiii îl 

aşteaptau pe Moş Crăciun. Şi-au agăţat ciorăpeii lângă sobă şi-au  adormit cu greu. 
Afară era viscol. Zăpada cădea neîncetat şi acoperea paşii trecătorilor. La ferestrele caselor doar 
luminiţele multicolore n-au adormit. Băieţelul nu putea să doarmă. De afară se auzea vântul şu-
ierător. Oare Moş Crăciun va ajunge cu bine? Deodată se aude un clinchet de zurgălăi. Băiatul 
sare la geam. În faţa casei se află o sanie trasă de reni. Dar Moşul? “Cred că-mi pune cadouri sub 
brad”! îşi spune copilul în gând. Sub brad sunt multe cadouri, dar Moşul nicăieri. Uimit de în-
tâmplarea  extraordinară băiatul adoarme fericit. 
Dimineaţă aleargă să-şi desfacă cadourile. Oare a visat? Nu va uita niciodată această noapte de 
Crăciun! 

Bodea Iustina, Cls. a III-a B, Şc. Nr. 8 Bârlad 
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GÂNDURI DE 8 MARTIE 
Totul-i înflorit, 
Ceru-i plin de stele. 
8 Martie a venit 
Ca-n visele mele. 
Mami, te iubesc 
Şi totul îţi doresc: 
Multă-multă sănătate 
Că-i mai bună decât toate. 
Toţi trandafirii roşii din lume 
Ţi-i dăruiesc ţie pe bune, 
Că doar eşti mămica mea 
Cu inima ca o stea. 
Şi toată iubirea ţi-o doresc 
Pentru că eşti mama şi te iubesc! 

 

Mădălina Trifu 
 Cls.a IV-a C, Şc. Nr. 1 Bârlad 

Înv. Petrea Nicoleta 

 

RUGĂCIUNE CĂTRE DUMNEZEU 
Doamne Cel din cer de sus 
Mă rog Ţie, lui Iisus, 
Să ne dai zile senine, 
Şi de sănătate pline. 
La bunici, părinţi, nepoţi, 
Dă-le Doamne câte poţi, 
Luminează-le cărarea 
Să-şi găsească alinarea 
Care vine de la Tine, 
Prin raze de soare pline! 
Noi ,creştinii, te iubim, 
Pe pământ te preaslăvim. 
Cu ochii spre cer privim 
Doamne, Ţie-ţi mulţumim! 

Grădinaru Rareş-Ştefan 
Cls a III-a B, Şc. Nr.1 Bârlad 

Podoleanu Mădălina, Cls.  a III  a A 

Şc. Nr. 1 Bârlad 

Podoleanu Mădălina, Cls.  a III  a A 

Şc. Nr. 1 Bârlad 
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CERCUL DE PICTURĂ 
Cercul de pictură de anul acesta s-a ţinut cu elevii clasei a III-a A, a IV-a C şi a V-a A. 

Dintre elevii participanţi la cerc amintim: Clasa a III-a: Bodea Iustina, Radu Viviana, Motrea 
Bianca, SavaAna-Maria, Costescu Teodora, Podoleanu Mădălina, Schifirneţ  Arina, Muşat An-
dra, Dangă Alexandra; Clasa a IV-a: Huţanu Alexandra, Lişiţă Teodora, Roşca Sorana, Lupaş-
cu Bianca, Popescu Teodora ; Clasa a V-a: Blăniţă Diana, Rusu Georgiana, Răduc Andreea. 

Cu elevii amintiţi mai sus am realizat o expoziţie de Crăciun şi una cu tematică de Paşte. 
Le mulţumesc tuturor elevilor pentru participare şi vă invit să vedeţi imagini din timpul activită-
ţilor Cercului de pictură religioasă 

             Prof. Bodea Jenica, Şc. Nr. 1 Bârlad 
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 CUM NE ÎNŢELEGEM NOI LA GRĂDINIŢĂ ZI DE ZI 

 

Copilul are nevoie de un ideal: îl ajut să ofere sens vieţii sale 
E supărat: îi aduc bucurie. 
Dă impresia că nu îl interesează nimic: îl ajut să-şi găsească 
un scop. 
E răvăşit de problemele din micul său anturaj: îi dau motive 
să iubească viaţa. 
Crede că nu primeşte destul: îl învăţ plăcerea de a dărui. 
Spune că cel mai important este să “ai”: îi explic că cel mai 
important lucru este să “fii”. 
Are nevoie să fie iubit: îl iubesc pentru el însuşi.  
Copilul se îndoieşte de el însuşi: îi dau încredere în el. 
Greşeşte: evit să-l copleşesc sau să-l jignesc. 
Se comportă bine: îl laud. 
Este convins de defectele sale: îi pun în valoare calităţile. 
Crede că timpul lui liber mi-e indiferent: mă joc cu el. 
Se simte în dificultate: îi stimulez efortul în sensul bun. 
Când copilul este criticat: el învaţă să condamne. 
Când copilul este ridiculizat: el învaţă să fie timid. 
Când copilul este tratat cu ostilitate:  el devine bătăuş. 
Când copilul este criticat: el învaţă să se simtă vinovat. 
Când copilul se simte tolerat: el învaţă să fie răbdător. 
 Când copilul este încurajat: el învaţă sa fie încrezător. 
Când copilul este preţuit: el învaţă să aprecieze. 
Dacă trăieşte în dreptate: el învaţă să fie cinstit. 
Dacă trăieşte într-un mediu care îl apreciază (aprobă): el învaţă să se placă pe sine. 
Când vrea să fie independent: îl invit să fie responsabil. 
.Crede că totul i se datorează: îi arăt că multe depind de el. 
E convins că are multe drepturi: îi vorbesc despre datorie. 
Nu e de acord cu autoritatea: îi explic de ce este necesară. 
Agresează mediul înconjurător: îl învăţ să-l respecte. 
Nu se gândeşte decât la plăcerile sale: îl învăţ să şi le stăpânească. 

Educatoare Mihai Silvia, Grădiniţa Nr. 8 Bârlad 

Viuleţ Casiela, Cls.  a II  a A 

Şc. Nr. 1 Bârlad 

Cristea Adrian, Cls.  a II  a A 

Şc. Nr. 1 Bârlad 
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ROLUL PĂRINŢILOR, COPILUL ŞI ÎNCREDEREA ÎN SINE 

 Rolul părinţilor în viaţa copiilor este atât de mare, 
încât urmele educaţiei primite în copilărie şi a stilului perso-
nal format în perioada aceasta îl vor însoţi pe parcursul în-
tregii sale vieţi. 

 S-a constatat că acei copii care au mai mare încredere 
în capacităţile lor psihointelectuale sunt mai puternici din 
punct de vedere psihic, mult mai încrezători în posibilităţile 
de succes decât cei care nu posedă astfel de încredere. Această 

încredere poate fi  modela-
tă de părinţi în primul 
rând, iar mai târziu şi de 
noi, cadrele didactice im-
plicate în viaţa lor. 

 În prezent însă unii pă- rinţi moderni sunt atât de 
ocupaţi  şi stresaţi de ritmul trepi- dant al vieţii,  încât pot 
realiza greşeala de a-şi neglija co- piii. Ei cred că este sufici-
ent să le ofere hrană de calitate, îmbrăcăminte şi jucării. 
Copiii au însă nevoie şi de hrană 
spirituală, cu care să-şi dezvolte 
intelectul şi personalitatea. 
Aceasta poate fi obţinută, în pri-
mul rând, prin discuţii cu părin-
ţii şi cu fraţii mai mari. Copiii sunt curioşi, de aceea este  foarte 
bine să se discute cu ei, nu doar să li se răspundă la întrebări, dar 
şi să li se şi pună întrebări, pentru convingerea că au înţeles corect 
explicaţiile. Învăţându-i de mici poezioare, cântece, povestiri  şi 
repetându-le, se activează mai multe circuite neuronale din creie-
rul copilului, ajutând la dezvoltarea acestuia. În timpul în care 
părinţii se joacă împreună cu copiii, le pot spune poezii şi povestiri, 
le pot cânta cântece, desena sau modela, cu scopul de a le descoperi 
talentele. În acest mod copilul va deveni încrezător în capacitatea 
sa de a învăţa. Efectele se vor vedea şi mai târziu la şcoală, când va fi nevoit să memoreze mai 
mult. 

Am convingerea că aceste cuvinte vor ajunge  la copiii noştri, la părinţii lor şi de ce nu şi 
la colegii noştri.    

                                                                                           Înv.Nicoleta  Petrea, Şc. Nr. 1 Bârlad 

Ţapu Andrada, Cls.  a II  a A 

Şc. Nr. 1 Bârlad 

Mârzac Andrei, Cls.  a II  a A 

Şc. Nr. 1 Bârlad 

Dangă Alexandra, Cls.  a 
III  a A 
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INTERVIU - PROF. ONUŢ ION 
REPORTER -Boncoi Diana , clasa a VIII-a C 

1.Cum aţi realizat că aveţi o înclinaţie specială spre cifre şi cum v-au 
sedus ele? 
Nu-mi dau seama cum şi când a început această înclinaţie spre cifre, 
dar când eram elev, lucram cu plăcere la matematică poate şi pentru 
că am avut un profesor pe care l-am îndrăgit în gimnaziu. Cred că 
pentru un om, un rol important în alegerea meseriei îl joacă profeso-
rul, chiar dacă mai târziu uităm acest lucru sau nu vrem să recu-
noaştem.  
Mai târziu, în liceu, am realizat că putem exprima orice cu ajutorul 
cifrelor, nu mai departe de noi, calculatorul, care foloseşte doar cifre-
le 0 şi 1 şi vedem câte lucruri minunate se pot realiza. 
2.Există destule puncte de intersecţie între matematicile superioare 
şi filozofie, amestecul rezultat emanând un aer aproape mistic. În ce măsură este matematica 
pentru dumneavoastră o experienţă spirituală? 
Matematica îţi dezvoltă simţurile, capacitatea de analiză şi sinteza, spiritul critic şi astfel reali-
zările artistice. Fenomenele naturii, dar şi cele sociale şi economice trec prin acest filtru al gândi-
rii matematice şi astfel emoţiile noastre sunt ţinute în frâu şi primează raţionalul, iar judecăţile 
de valoare sunt mai echilibrate. 
3.Matematica este asociată cu raţiunea, logica, concizia. Ajută ea însă şi la dezvoltarea sensibi-
lităţii? 
Dacă iau această propoziţie prin negare aş spune: “Cum ar putea fi un om sensibil fără să gân-
dească raţional, fără logică şi fără puterea de a sintetiza?”. Matematica nu exclude dezvoltarea 
sensibilităţii, chiar mai mult, vine în sprijinul ei.  
4.A constituit sau constituie matematica un refugiu pentru dumneavoastra? 
În momentele de supărare sau tristeţe, matematica constituie un remediu. Rezolvarea unei pro-
bleme, citirea unui articol de specialitate, constituie modalităţi de recreere şi destindere, alături 
de activităţile în aer liber. 
5.Care sunt ingredientele reuşitei în matematică? 
Nu cred că trebuie să mai spun care sunt ingredientele reuşitei în matematică pentru că sunt ace-
leaşi ca şi pentru reuşita în oricare alt domeniu: 1% inspiraţie şi 99% transpiraţie. Un proverb 
japonez spune: “O mie de cuvinte nu fac cât un bob de transpiraţie.”  
6.Încurajaţi studiul practic al acestei ştiinţe exacte, prin exemple concrete care să întărească teo-
ria? 
Nu întotdeauna vin cu exemple practice în sprijinul teoriei, dar am spus de multe ori că fără ma-
tematică nu s-ar fi putut ajunge la gradul de dezvoltare atins astăzi de omenire. 
7.De ce nu aţi ales să lucraţi în cercetare şi aţi optat pentru un post în învăţământ? 
Pentru a lucra în cercetare cred că este nevoie de mult mai mult. Am optat pentru un post în în-
văţământ şi din plăcerea de a lucra cu copiii, dar şi din dorinţa de a da şi altora din cunoştinţele 
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mele, iar acest lucru îl fac cu toată dăruirea şi priceperea. 
8.Este matematica un compromis perpetuu între ideal şi posibil? 
Matematicienii au încercat mereu să explice cu ajutorul ecuaţiilor şi al formulelor fenomenele ca-
re aparent nu aveau nici o explicaţie, iar oamenii le luau ca atare. Dar şi invers, matematica a 
fost de multe ori cu un pas înainte. De multe ori un anumit rezultat obţinut de matematicieni şi-
a dovedit utilitatea după zeci sau chiar sute de ani. 
9.Care este cea mai mare satisfacţie pe care v-o pot oferi elevii dumneavoastră? 
Cea mai mare satisfacţie pe care mi-o poate oferi un elev este recunoaşterea faptului că datorită 
mie, el s-a realizat în viaţă. Pot să dau un exemplu în acest sens.  Am avut un elev la ţară, unde 
am predat matematica şi fizica în primii ani de învăţământ, iar acest elev este acum conferenţiar 
doctor la Universitatea din Suceava şi mi-a scris: “Cum aş putea să uit profesorul care mi-a insu-
flat dragostea pentru matematică?”. Această propoziţie mi-a umplut sufletul de bucurie. 
10.Albert Einstein afirma: “Logica te va duce de la A la B. Imaginaţia te va duce oriunde.”.  
Cum se reflectă acest cuget în dezlegarea tainelor matematicii? 
Logica  urmează  imaginaţia, cred ca acesta este motorul dezvoltării. Oamenii întâi şi-au imagi-
nat, iar apoi atunci sau mai târziu, poate chiar sute de ani după, au realizat. Încă din secolul al 
XIX-lea, oamenii şi-au imaginat telefoane mobile, faxuri şi iată că acestea au devenit o banalita-
te. Aş putea spune că s-a depăşit imaginaţia. Imaginaţia joacă un rol important şi în rezolvarea 
problemelor, şi nu de puţine ori apare propoziţia: “Ce s-ar întâmpla dacă…?”. 
11.Aţi avut un mentor care v-a inspirat sau v-a cultivat spiritul matematic? 
Un mentor nu am avut, am avut model: profesorii mei din gimnaziu şi liceu. Instinctul m-a adus 
pe aceasta cale şi poate şi hazardul. 
12.Aţi remarcat, printre elevii şcolii noastre, tineri matematicieni? 
Sunt foarte mulţi elevi buni la matematică în şcoala noastră, dar aceasta înclinaţie spre matema-
tică nu este folosită pentru a deveni matematicieni. Matematica este privită ca pe un mijloc, nu 
ca pe un scop. 
13Este matematica un mod de viaţă? 
Eu îmi câştig existenţa din matematică, dar aceasta este şi o plăcere, o pasiune, ceea ce înseamnă 
ca este un mod de viaţă. 
14Pentru a finaliza, care este scopul dumneavoastră, ca profesor şi îndrumător al atâtor elevi? 
Scopul meu ca profesor de gimnaziu este de a oferi elevilor un bagaj minim de cunoştinţe necesare 

în liceu, dar şi de a face, pe cât se poate, performanţa, 
cu elevii talentaţi la matematică. 
În încheiere, îţi mulţumesc pentru aceste întrebări fru-
moase pe care mi le-ai adresat şi sper ca matematica pe 
care ai învăţat-o de la  mine să-ţi fie de folos în liceu, 
în facultate şi în viaţă. 

 
 
 

Chipirliu Ana-Maria, Cls.  a II  a A 

Şc. Nr. 1 Bârlad 
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                          BUCURIA ÎNVIERII ÎN OCHI DE COPIL 
 Cea mai importantă sărbătoare a creştinilor este Paştele pentru că acum Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos a înviat din morţi. 
Bucuria acestei sărbători este nemărginită. Ea este trăită de fiecare creştin care şi-a purtat cu 
răbdare şi statornicie crucea nevoinţelor duhovniceşti în cele şapte săptămâni ale Postului Mare. 
Această perioadă este una de pregătire a sufletelor prin post, rugăciune, fapte de milostenie, cu-
răţirea de păcate şi înnoirea vieţii prin Sfânta Taină a Spovedaniei şi Sfânta Taină a Împărtăşa-
niei pentru ca Mântuitorul să Învie şi în sufletele noastre. 
  Cele mai importante tradiţii româneşti sunt respectate şi în familia mea: sacrificarea 
mielului şi înroşirea ouălor. Iisus a fost răstignit pe cruce ca un miel nevinovat. Nu avea niciun 
păcat, a vrut să salveze El Însuşi lumea de păcat. Iar ouăle le facem roşii asemenea sângelui lui 
Hristos curs pe crucea răstignirii.  
   Această sărbătoare mângâie sufletul oricărui copil şi al oricărei fiinţe de pe pământ 
atunci când în sufletele noastre învie dorinţa de a ne exprima dragostea faţă de Dumnezeu şi fa-
ţă de aproapele prin fapte de milostenie. În preajma acestor sărbători, bucuria pe care o primim 
trebuie să o facem simţită şi pe chipurile celor năpăstuiţi de soartă. Fiecare copil are dreptul să se 
bucure. Să ducem o fărâmă de bucurie şi în sufletele lor şi doar aşa să ne putem bucura, văzând 
bucuria lor. 
  Învierea Domnului ne deschide fereastra către o lume mai bună, conştientă de sacrificiul 
suprem al lui Iisus pentru omenire. Prin participarea la slujbele din Săptămâna Mare, suferim şi 
noi alături de Iisus. Încercăm să îi alinăm suferinţa îndurată pentru noi şi pentru mântuirea 
noastră. 
 Seara de Paşti este o seară magică căci pluteşte-n aer parfumul florilor de primăvară, un 
vânticel domol suflă prin crengile bogate ale copacilor, iar stelele... stelele parcă sunt mai strălu-
citoare. Mergem  cu mic, cu mare, la biserică pentru a lua lumină. Ne bucurăm de marea minune 
şi rostim în cor: “Hristos a înviat!”, „Adevărat a înviat!” 

Stroescu Paula-Maria , Cls. a V-a B 
 Prof. Îndrumător Ungureanu Elena, Şc. NR.2 ” D. Cantemir” Vaslui 

 

Desene: Bucuci Karina şi Codreanu Amelia, Cls. I A, Şc. Nr. 1 Bârlad 
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DESPRE CLASA NOASTRĂ 
Clasa a VIII-a B, o clasă renumită pentru notele 
bune sau pentru obrăzniciile ei. Ne pricepem cel 
mai mult să supărăm pe cineva dar în glumă, iar 
atunci când vedem că acea persoană chiar s-a su-
părat, facem orice posibil ca să ne ierte….  Aşa 
suntem noi 
De obicei stăm separaţi în grupuri, fiecare cu cine
-i place, cu cine se înţelege, avem adeseori conflic-
te între noi ca în orice colectiv, dar a doua zi ne 
împăcăm. 
Când vine vorba de lucru în echipă, chiar dăm 

roade, iar la peripeţii suntem primii. De obicei în clasa noastră nu trece nimeni  de “graniţa”, de-
cât părinţii noştri, iar când auzim de profesori noi, suntem tare suspicioşi. Ştim de multe ori să 
aducem câte o noutate în cancelarie, iar dacă cineva din colectiv păţeşte ceva, ne implicăm toţi 
pentru el. 
  Ne place cel mai mult să tragem de oră, să ne luăm de vorbă cu profesorii ca să treacă timpul şi 
să nu ne mai asculte. Desigur, nu ne merge tot timpul, dar avem noi tacticile noastre. 
În concluzie, clasa a VIII-a B este un colectiv unit şi plin de surprize. 

O RUGĂ 
E bine de făcut 
În fiecare seară 
O rugă la Iisus, 
Şi la Sfânta Fecioară. 
E bine să vorbeşti 
Să te-nchini zi de zi, 
La îngerii cereşti 
Sau ei, Sfintei Marii! 
Căci dragostea cerească 
Asupra-ţi se coboară, 
Durerea sufletească 
O simţi uşor cum zboară. 

MELANCOLIE 
Şi simţi aşa o apăsare 
Şi-n suflet o înjunghiere 
Aiurea măcar o-mbrăţişare 
Şi un sărut de revedere. 
Ai o inimă rănită 
De vise fără de speranţă 
Distruse de o grea durere 
De-un suflet fără viaţă. 
L-ai vrea pe el…. 
Ai vrea dulci şoapte, 
L-ai vrea pe el… 
Dar nu se poate. 

Pagină scrisă de eleva Ţapu Ramona Cls. a VIII-a B, Şc. Nr. 1 Bârlad 
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CLASA MEA 

Mult mi-e dragă clasa noastră. Când îi păşesc pra-
gul, pare că tot ce este în jur îmi zâmbeşte: tablou-
rile de pe pereţi, uşile şi ferestrele în chenare albe, 
florile roşii ale muşcatelor din ghivece. De pe pere-
tele din dreapta te îndeamnă la călătorii o hartă 
viu colorată. Prin cele trei ferestre mari, înalte, 
năvălesc razele luminoase ale soarelui. O adiere de 
vânt umflă uşor perdelele albe şi curate, brodate pe 
margini cu fir roşu, gri-deschis şi negru. Aceeaşi 
broderie tiveşte şi faţa de masă albă, care acoperă 
catedra. Spaţioasa noastră clasă găzduieşte trei 

rânduri de bănci. Pe bănci citesc şi învaţă elevi silitori şi cuminţi. În fiecare dimineaţă elevii pri-
vesc prin ferestre clasa în care intra când sună clopoţelul. Eu îmi iubesc clasa mea şi o îngrijesc cu 
multă dragoste şi tragere de inimă. Pe cei care nu cred că am o clasă frumoasă, curată şi luminoa-
să, îi invit să facă o vizită la şcoala noastră. Colectivul clasei mele are o mare grijă să păstreze 
curăţenia. Noi nu aruncăm hârtii pe jos şi avem mare grijă să păstrăm curăţenia în sala de clasă. 
Noi acordăm o mare atenţie şi mobilierului din clasă: nu scriem pe bănci cu pixul şi nu scrijelim 
pe pereţi. În plus, ne asigurăm ca tabla să fie bine ştearsă, iar buretele cu care ştergem tabla să fie 
în permanenţă curat. Nu în ultimul rând clasa mea arată curată şi îngrijită şi datorită florilor de 
la fereastră, flori pe care colegele mele le udă în fiecare zi. 
           Clasa mea este cea mai curată din şcoală şi din acest motiv este o adevărată plăcere să pe-
trec în ea câteva ore în fiecare zi. Învăţătoare noastră este cea mai bună profesoară din şcoală. 
Este atentă cu noi, ne explică lecţiile cu multă răbdare, iar atunci când nu înţelegem ceva nu se 
supără dacă o rugăm să ne explice din nou.  
             Deşi este exigentă cu noi, iar uneori ne ceartă dacă nu învăţam suficient, calificativele pe 
care le primim sunt corecte şi îndreptăţite. Deoarece doamna învăţătoare se ocupă de noi şi ne 
instruieşte bine, avem rezultate bune la învăţătură, iar mai mulţi elevi din clasa mea au rezulta-
te foarte bune la multe concursuri şcolare. Toţi elevii din clasă o îndrăgim şi suntem bucuroşi că o 
avem ca învăţătoare. Majoritatea elevilor şi-au format convingerea că principala îndatorire este 
învăţătura.  
              Sunt elevi foarte silitori, care-şi fac datoria zi de zi din proprie convingere şi iniţiativă. 
Pe parcursul celor patru ani şcolari ne-am sudat suntem un colectiv care încearcă să se comporte 
conform normelor codului civic, codului manierelor elegante. Noi singuri luăm atitudine critică 
faţă de comportarea greşită a colegilor, propunem măsuri de   
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pedepsire a celor ce greşesc. Am învăţat să fim corecţi, să ne bucurăm de succesele colegilor, să le 
popularizăm, să-i felicităm, dar să luăm şi atitudine de ceea ce este incorect, deoarece ne-ar afecta 
prestigiul clasei. 

                            Jacotă Andreea Şc. Nr. 1, Cls. a IV-a C, Înv. PetreaNicoleta  

IARNA 
Iarna, Fulguleţ înhamă 
 Doi căluţi strălucitori  
La trăsura-i de cleştar  
Ieşind iute dintre nori. 
Copilaşii cu obrăjori înflăcăraţi  
Au inhalat aerul rece  
Îşi doresc: “sper să treacă anotimpul rece”. 
Casele şi-au cumpărat, hăinuţe de purtat 
 O căciulă albă sclipitoare  
Şi-un fulărel  pe post de apărătoare.  
Sub hăinuţa de omăt 
Grâul murmură încet.  
Doarme ziua, doarme seara 
Şi aşteaptă primăvara. 
Zanoschi Timotei Cls. a IV-a C  

Şc. Nr. 1 Bârlad 

PAŞTELE MINUNAT 

Iată că a sosit 

Paştele mult dorit 

Aşteptat de creştini, 

Cu multe bucurii, 

Că vor sărbători împreună 

O zi ce-i minună, 

O zi minunată, 

Este Învierea Domnului, 

Mult aşteptată! 

Jacotă Andreea 

Cls a IV-a C, Şc. Nr. 1 Bârlad  

Desene: Năstase  Anca şi Angheluţă Mihai, Cls. I A, Şc. Nr. 1 Bârlad 
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POVEŞTILE LUI CREANGĂ (III) 

În ,,Fata babei şi fata moşului”, modestia poporului român este evidenţiată şi de ideea că 
trăsăturile pozitive se datorează lui Dumnezeu. Astfel, ,,fata moşneagului [...] era frumoasă, 
harnică, ascultătoare şi bună la inimă. Dumnezeu o împodobise cu toate darurile cele bune şi fru-
moase.’’(p.129) În ciuda vieţii amare de care are parte din cauza noii soţii a tatălui şi a fiicei 
acesteia, fata nu se dă bătută, căci are ,,noroc de la Dumnezeu că era o fată robace şi răbdătoa-
re’’ (p. 129) şi îndeplineşte toate sarcinile ce îi sunt impuse de familie. Pentru liniştea familiei, 
parcă lipsit de sentimentul patern, tatăl îi cere fiicei să plece din casa părintească ,,încotro te-a 
îndrepta Dumnezeu’’ (p.130). Sfaturile sale denotă necunoaşterea adevăratei situaţii în care se 
aflase fiica sa, considerând că a fost chiar protejată ,,c-a mai fost şi mila părintească la mij-
loc’’ (p.130), cerându-i că pe unde va ajunge să fie ,,supusă, blândă şi harnică’’ (p. 130), deoarece 
printre ,,străini, Dumnezeu ştie peste ce soi de sămânţă de oameni îi da şi nu ţi-or pute răbda câ-
te ţi-am răbdat noi’’(p. 130). Cititorul surprinde ridicolul situaţiei prezentate de tată, dar şi fap-
tul că bătrânul este îngrijorat oarecum de viitorul fiicei şi de oamenii cu care ar putea veni în 
contact. 

Fără niciun sprijin, plecând singură de acasă şi fără a avea o ţintă, tânăra  ajută fără a 
cere plată pentru munca sa, iar când ,,se rătăci’’(p. 131), ,,nu-şi pierdu nădejdea în Dumne-
zeu’’(p. 131), nici nu stătu să aştepte salvarea din afara ei. Continuându-şi drumul, fata desco-
peră în mijlocul codrului, într-o poiană, casa Sfintei Duminici în care este primită. Consideră că ,, 
Dumnezeu m-a povăţuit’’(p. 131), căci altfel ar mai fi rătăcit. Prezentându-se ca fiind ,,o fată 
sărmană, fără mamă şi fără tată’’ (p.131), ia ca martor atotştiutor pe Dumnezeu căci ,,numai Cel
-de-sus ştie câte-am tras’’(p. 131) de la dispariţia prematură a mamei, pentru a nu se plânge pen-
tru tot ce a îndurat în casa părintească. 

Sfânta Duminică este prezentată ca fiind ,,o babă[...]cu blândeţă’’(p. 131), 
,,îngăduitoare’’(p. 134) şi primitoare. Însăşi se recomandă ,,Eu sunt Sfânta Duminică’’ (p. 131), 
subliniază statutul său religios, situarea sa faţă de omul obişnuit, acceptând că muritorii nu o 
pot nimeri decât dacă sunt ghidaţi de forţa superioară ,,cu adevărat numai Dumnezeu te-a în-
dreptat la mine’’ (p. 131). Directă, puţin dură, Sfânta Duminică o angajează pe fată pentru o 
singură zi, cât merge ,,la biserică’’ (p. 131). Rămasă singură, fata descoperă, fără a i se părea ieşit 
din comun, că Sfânta Duminică este ocrotitoarea tuturor ,,jivinelor din pădure’’(p. 131). ,,Tare în 
credinţă şi cu nădejdea la Dumnezeu’’(p. 131), fata îndeplineşte tot ce i s-a recomandat: pregă-
teşte apa, le îngrijeşte, considerându-se apărată de Cel-de-Sus, fără măcar a se gândi că ar putea 
fi în pericol. Pentru munca depusă, fata îşi alege cu modestie o lădiţă, iar Sfânta Duminică 
o ,,binecuvântează’’(p. 132) la despărţire, revărsând asupra copilei din harul său. Sfânta se dove-
deşte obiectivă, recompensând în funcţie de comportament şi pe fata babei, ajunsă şi ea la Sfânta 
Duminică. 

 Dacă frica bătrânului pentru necunoscut se manifestă prin sintagma ,,Dumnezeu ştie’’, 
deziluzia Sfintei Duminici în faţa comportamentului fetei babei este evidenţiat prin dorinţa de a 
o vedea cât mai repede plecată. Astfel, îi propune să-şi aleagă din pod orice ladă ,,şi să se ducă în  
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plata lui Dumnezeu’’. Lipsa de maniere, nerecunoştinţa sunt evidenţiate prin faptul că 
după ce îşi alege cel mai frumos cufăr, ,,nu se mai duce să-şi ieie ziua bună şi binecuvântare de la 
Sfânta Duminică’’, plecând ,,ca de la casă pustie’’(p. 134). Bibliografie : Creangă, Ion, Poveşti, 
povestiri, amintiri.                                                 Prof. Alexa Maria-Mihaela, Şc. Nr. 1 Bârlad 

SĂ NE DOCUMENTĂM! 
În luna februarie 2012, în cadrul  proiectului “Parteneri în creaţie şi informare pentru o 

şcoală a comunităţii” a avut loc activitatea  “Să ne do-
cumentăm!”  în cadrul Bibliotecii Şcolii cu clasele I-
VIII Nr. 1 “Iorgu Radu”, Bârlad.  
Activitatea a fost una de documentare despre: atestările 
documentare ale localităţilor;  date inedite din istoria 

localităţilor; contribuţia 
unor personalităţi la 
renumele oraşului Bâr-
lad şi a localităţilor ru-

rale partenere în proiect ; in-
stituţii şi zone de interes;  
Toate materialele au fost aşe-
zate şi prezentate în power 
point. 

Momentele activităţii s-au desfăşurat conform progra-
mului stabilit de echipa proiectului după cum urmea-
ză:prezentarea în power point a temei “Să ne documen-
tăm!”, prezentat de prof. coordonator Bodea Jenica, 
prezentare  în power point a materialului pregătit de d-
ra prof. Condurache Simona şi elevii dumneaei despre 
Liceul Pedagogic şi câteva din personalităţile bârlăde-

ne,recital de 
versuri susţi-
nut de elevii 
clasei a VIII-a 
B sub îndru-
marea prof. 
coordonator 

Bodea Jenica,  expoziţia de carte realizată de 
dna bibliotecar Robitu  Geta. 

În cadrul activităţii au fost in- vitaţi dna 
prof. Spulber Gabriela şi d-na prof. Acostioaei Elena de la Şc. Nr.1 Zorleni. 

Prof. Bodea Jenica, Şc. Nr. 1 Bârlad 
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LA SĂNIUŞ 
 E o zi frumoasă de iarnă. Zăpada a îmbrăcat natură în haine albe şi în jur totul e min-

unat. Vuietul surd al vântului a amuţit, gerul nu mai este atât de năprasnic şi vremea e tocmai 
bună de săniuş.  
  Am rugat-o pe mamă să-mi pregătească săniuţă care, sărăcuţa, nu a mai fost la plimbare 
de anul trecut. Acum are ocazia de a-şi dezmorţi tălpile ruginite. M-am îmbrăcat cu hăinuţele 
groase, cu bocănceii blăniţi, mi-am pus căciuliţă şi mănuşile şi am ieşit în grabă la săniuş.  
  Copii zburdalnici urcă şi coboară că nişte furnicuţe pe pârtia de săniuş. E o forfotă con-
tinuă. Strigătele şi chiotele de veselie răsuna în depărtare. Îmi fac loc printre copii şi dau drumul 
săniuţei la vale. Am senzaţia că plutesc că pe un covoraş fermecat. Zborul lin al săniuţei îmi da o 
senzaţie minunată, dar nu de lunga durată deoarece săniuţă se opreşte şi aşteaptă să fie urcată 
în vârful pârtiei. Ce obositor este! Sunt cam supărat pe ea că nu poate zbura şi la deal!...    
  Săniuţele vin unele după altele fără să mai contenească. E o nebunie! Veselia a cuprins 
toată pârtia. Feţele copiilor radiază de fericire şi parcă nu mai obosesc urcând şi coborând cu 
săniuţele după ei. Nici nu am observat că ziua se îngâna cu noaptea. Bucuria e atât de mare, 
încât cu greu ne lăsăm duşi acasă.    
  Întunericul ne strică distracţia şi trebuie să mergem fiecare la casele noastre căldurose, să 
ne înclăzim năsucurile.  A fost o zi minunată şi sper să fie multe că acestea!  

   Iordăchiţa Ioana, Cl a IV-a B, Şc. nr. 5 Vaslui , Prof de Religie Tănasă Daniela  

 

  

 

 

 

  

OCHI DE COPIL     
                          
De s-ar scurge ani în şir 
Copil rămân în tot ce-a fost 
Să nu rămân într-un delir 
Tot ce-i frumos, în tot ce-a fost 
Cu amintiri copilăreşti 
Rămâi bogat o viaţă 
În tot ce-a fost, mereu trăieşti… 
O viaţă zbuciumată. 
Ochi de copil, ce trist.. 
Căci viaţa te trezeşte 
Acel fior că mai exist, 
În mine nu mai este. 
Ţapu Ramona  Cls. a VIII-a B 
Şc. Nr. 1 Bârlad 

 

Ţapu Andrada, Cls. a II-a A 

Şc. Nr. 1 Bârlad 
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PAŞTELE                       
Paştele soseşte, 
Ciocnitul ouălor soseşte; 
Facem checuri delicioase 
Şi plăcinte pufoase. 
Mergem la Biserică, 
Aprindem câte-o lumânărică, 
Acasă mâncăm bine 
Şi arătăm fericire 
De  Paşte suntem fericiţi, 
Arătăm numai bucurii, 
Ne jucăm frumos 
Să-i arătam lui Dumnezeu cel drăgăstos 
Că suntem cuminţi! 
Mădălina Trifu,Cls. a IV-a C 

 

 

 
SFÂNTUL ŞTEFAN 

             Al doilea nume pe care-l port este ŞTEFAN. 
Numele Ştefan este la a III-a generaţie în familia mea. 
Îl poartă bunicul meu, apoi o mătuşă Ştefania şi urmez 
eu. Acest nume este de origine greceasca şi înseamnă 
"coroana", "cununa" cu care erau încununaţi învingătorii. 
Sfântul Ştefan a fost primul diacon şi martir al Biseri-
cii. El s-a arătat un apărător al credinţei adevărate cu 
privire la persoana lui Hristos,  mărturisind că El este 
Fiul lui Dumnezeu, care S-a născut, a murit, a înviat şi 
S-a înălţat la ceruri pentru mântuirea noastră. 
           A fost acuzat de blasfemie şi ucis cu pietre în va-
lea lui Iosafat. Când au fost descoperite moaştele, pe 

mormânt scria "chiliel" care înseamnă "cunună" în limba ebraică. 
           Sfântul Ştefan este prăznuit de  Biserică în a III-a zi după Naşterea Domnului,  pe 27 
Decembrie. Eu sunt mândru că port acest nume. 

Grădinaru Rareş-Ştefan,Cls a III-a B, Şc.Nr.1 Bârlad 

 

PRIMĂVARA 
Martie e, aşadar, 
Prima luna-n calendar 
Care-anunţa toată ţara 
Ca sosit iar primăvara 
 
Şi din prima zi, se ştie, 
E-un motiv de bucurie. 
Mărţişoarele apar: 
Mici minuni aduse-n dar 
 
Prinse-n şnurul împletit 
Sunt gata de oferit. 
Bucurtie şi noroc 
Aduc tuturor, pe loc!!! 
 
Hăisan Ana Maria,Cls. a IV-a B 
Şc. nr.5 Vaslui, Prof. Tănasă Daniela 

Giurgea Daira, Cls. I A 

Şc. Nr. 1 Bârlad 
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COMUNICAREA DINTRE PĂRINŢI, ŞCOALĂ ŞI ELEVII DE CLASA I 
  
Cunoaşterea elevilor şi a grupurilor de elevi este 
una dintre principalele arii de conţinut  ale pre-
gătirii tuturor cadrelor didactice în special pen-

tru învăţă-
mântul pri-
mar. 
Pentru reali-
zarea acestui 
deziderat este 
nevoie de o 
colaborare 

strânsă între şcoală şi familie. Sistematizând această cola-
borare este necesară o abilitate a dascălului pen- tru: elabora-
rea, cunoaşterea, aprecierea, interpretarea docu- mentelor acti-
vităţii elevului. 

De regulă, o cale importantă pentru cu- noaşterea ele-
vului o constituie încă din clasa întâi colaborarea între învăţător şi familie. Orice învăţător stu-
diază la intrarea în clasa întâi fişa copilului întocmită la grădiniţă. Aceasta oferă informaţii cu 
privire la dezvoltarea sa  psihopedagogică şi fizică. O preocupare permanentă în întâlnirile cu 
părinţii este identificarea dificultăţilor pe care le întâmpină aceştia în comunicarea cu proprii 
copii, precum şi prezentarea unor mijloace de optimizare a comunicării dintre aceştia. Astfel, co-
laborarea cu familia este aşezată pe un fundal solid şi interpretarea datelor are efect de cercetare, 
iar planificarea unor programe de recuperare sau de activitate suplimentară este adecvată realită-
ţii. Un astfel de chestionar poate să fie aplicat în primele şedinţe cu părinţii. 

Tot la prima întâlnire cu familia elevilor de clasa I, este recomandabil să se prezinte şi 
schiţa unui regim zilnic al elevului în familie. Interpretarea şi comentarea fişelor de evaluare, ale 
lucrărilor efectuate de elevi împreună cu părinţii conduc la menţinerea relaţiei familie-unitate 
şcolară. Astfel oferim părinţilor informaţii periodice relevante, despre progresul şcolar, comporta-
mentul şi stilul de învăţare al elevului. 

Încă din clasa I este recomandat să solicităm informaţii de la părinţi despre comporta-
mentul de acasă, unde îşi petrec majoritatea timpului, tocmai pentru o completa cunoaşterea  ele-
vului. Se pot organiza cel puţin una sau doua întâlniri pe semestru cu părinţii şi săptămânal con-
sultaţii de scurtă durată. Un loc aparte îl ocupă vizitele la domiciliul acestora. Nu sunt puţine 
cazurile când ne confruntăm cu comportamente ce necesită o soluţionare cât mai rapidă contribu-
ind prin consilierea familiei la o remediere a situaţiei. În clasele mici, în special în clasa I este ab-
solut necesară implicarea familiei în activităţile formativ-educative. Astfel realizăm o unitate de 
cerinţe şcoală - familie. Primele sfaturi de la învăţătoare către familie transmise direct pe un ton 
de prietenie sinceră ar putea fi : Învaţă să-ţi asculţi copilul! Fii  răbdător! Fii maleabil! Nu fi                        

Desene: Munteanu Teodora, Cls. a III-a A 

Şc. Nr. 1 Bârlad 
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 partea care atacă: să nu te enervezi, să nu ţipi, nu fi răutăcios, nu jigni copilul; Exprimă
-te clar şi hotărât! Acceptă-ţi propriul copil! Discută cu copilul tău cât mai mult! Fă-ţi timp 
pentru copil! Fii gata să-i oferi siguranţă! 

În funcţie de cunoaşterea profilului psiho-comportamental al partenerului de activitate şi 
în funcţie de ,,fizionomia” particulară a acestuia ne organizăm în continuare procesul instructiv-
educativ, orientându-l într-o direcţie corectiv-constructivă pe parcursul celor patru ani ai şcolii 
primare.       

                                                        Înv. Munteanu Ionela, Şc. Nr. 1 Zorleni, Vaslui 
 
FATA BABEI ŞI FATA MOŞNEAGULUI 
 
A fost odat’ o baba şi-un moşneag 
Şi vorba ceea : ţuşti în oala cu chişleag! 
Ei, staţi acum, şi-aveţi şi voi răbdare 
Voi scrie despre-o babă oarecare. 
Şi despre un moşneag vestit 
Ce multe însă el a pătimit 
Căci fata moşului mereu muncea, 
Iar baba-ntotdeauna comenta. 
Moşneagul nostru din poveste 
Avea o fată, o mândreţe, 
Iar baba,…tot o fat-avea, 
Dar slută,leneşă şi rea. 
 
Noroc că Dumnezeu i-a dat răbdare 
Şi a făcut-o bună şi ascultătoare. 
Deşi era mereu din deal în vale, 
Nu se plângea nicicum de ale sale. 
Ziua în amiaza mare 
Nu pleca la şezătoare, 
Dar atunci când se ducea 
Un ciur de fuse torcea. 
Şi moşneagul când venea 
Gura babei iar mergea. 
Că , de... zicea baba noastră, 
Fata lui e moară-n casă. 
 

 
Iară fata dumisale 
Busuioc de la icoane. 
Şi moşneagul tot răbda 
Chiar fata îşi alunga. 
Draga tatei,zău aşa 
Zice baba că eşti rea 
Pleacă de la casa mea 
Şi du-te în lumea ta !  
Dar te sfătuiesc ca tată 
Să fii harnică, curată 
Şi blajină şi cuminte 
Şi-n viaţă să iei aminte! 
 
Că lumea e tare rea, 
Grijă mare, draga mea! 
Vrând, nevrând ,ea a plecat 
Rămas bun cu greu şi-a luat. 
Şi mergând pe drum aşa 
A-ntâlnit chiar o căţea 
Bolnavioară sărăcuţa 
Foarte slabă, miticuţa. 
Lângă ea, zău, s-a oprit 
Căţeluşa a-ngrijit 
Şi mulţumită de sine 
A plecat din nou în lume. 



  42 

Numai că în depărtare 
Priveşte cu-nfrigurare. 
E un păr ?Sau ce e oare ? 
Părea totul că îl doare. 
Ros de-omizi de sus în jos 
Părea  doar piele şi os 
Şi s-a pus pe curăţat 
De omizi ea l-a scăpat. 
Mai apoi, la o răscruce, 
O fântână cu-apă dulce 
 
Mâlită şi părăsită... 
Era toată ne-ngrijită. 
Fata bună şi cuminte 
A-ngrijit ca şi-nainte 
Şi-a primit apoi ca dar 
Pere pentru buzunar. 
Nu departe de-acest loc 
Un cuptior distrus de tot 
Fata noastră l-a-ngrijit 
Şi plăcinte a primit. 
Şi odată într-o noapte 
 
Părea ca aude şoapte. 
Era chiar Duminica 
Ce cu drag o saluta. 
Sfânta-aceasta o primi 
Şi-i încredinţă copii. 
Casa de-o va primeni, 
Răsplătită ea va fi. 
Fata moşului pe dată 
Se-apuca de treaba toată 
Şi primi drept ca simbrie 
 

 
 

Şi-a ales bineînţeles 
Una veche şi urâtă. 
Una mare n-a ales, 
Ci micuţă, ca s-o ducă. 
Copila s-a-ntors acasă 
Tot modestă, dar bogată, 
Că pe drum ea a primit 
Chiar pahare de argint. 
Părul i-a dat perele, 
Salbă i-a dat câinele, 
 
Iar cea mică din lădiţe 
A avut averi şi vite. 
Fata babei, de …,pesemne 
A-nceput de-ndat’ să-ntrebe 
Şi-a plecat şi ea în lume 
Ca averi s-adune multe. 
Când pe Sfanta a-ntâlnit, 
Treabă multă n-a făcut 
Şi pe loc s-a pricopsit 
Cu-o lădiţă din trecut. 
Dară răutatea sa 
 
Pedepsit-a fost de Sfânta, 
Căci lădiţa conţinea 
Jivine şi piază rea.                                         
Şi acestea le-au mâncat 
Pe babă şi fată-ndat’ 
Fata-apoi s-a măritat 
C-un barbat tare curtat. 
Şi acum la încheiere 
Eu îmi iau la revedere! 
Iar voi să luaţi aminte: 
Fiţi mereu oameni cu minte! 

Director Prof.Ciolacu Mirela                                                                       

Şc.Puşcaşi Vaslui       

 
RUGĂMINTE 
Iartă-mă ! De dimineaţă 
Eu în clasă am sosit 
Şi cele de trebuinţă 
Toate mi le-am pregătit. 
 
Creioanele şi stilourile 
Cartea şi caietul meu 
Dar ora nu poate începe de nu-L 
Chemi pe Dumnezeu. 
 
Şi Îl rog să-mi lumineze 
Mintea că să învăţ mereu 
Lucruri bune, şi oriunde, 
Să iubesc semenul meu. 

 
Bocăneţ Raluca, Cls. a II-a C 

Şc. Nr. 5 Vaslui, 
Prof. Tănasă Daniela 

Chipirliu Ana-Maria, Cls. a II –a A 

Şc. Nr. 1 Bârlad 
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PRIMĂVARĂ, CE  MULT  TE-AM  AŞTEPTAT ! 

 În sfârşit, fiica cea mai tânără a bătrânului 
an, Primăvara se află aici în toată splendoarea ei. A 
sosit însoţită de întreaga ei orchestră care va susţine 
un spectacol în cinstea sosirii ei pe meleagurile noas-
tre. 
 În urma ei, Primăvara lasă numeroase flori 
multicolore pe câmpuri şi pe rămurelele mlădioase ale 
copacilor. Plini de flori albe şi rouă, copacii seamănă 
cu nişte candelabre care luminează puternic împrejuri-
mile. Zâmbetul soarelui de primăvară mângâie natura 
care a luat un nou chip, o nouă înfăţişare. Pe câmp, 

iarba are culoarea unui  verde crud, presărat cu pete galbene de păpădii, iar pajiştile au miresme 
îmbătătoare scăldate în lumină. 

Primăvara-anotimpul când spui “Hristos a Înviat!”cu zâmbetul pe buze şi cu căldură în 
suflet, anotimpul când sărbătoreşti în sânul familiei sfintele sărbători de Paşti, ce-ţi purifică tru-
pul şi sufletul  cu rugăciuni la biserică, cu obraji roşii coloraţi de oule cu care te speli dimineaţa, 
pasca delicioasă, musafirii mult aşteptaţi  şi voia bună. 
 Oamenii se bucură din plin şi parcă sărbătoresc ieşind pe câmpuri la semănat şi  curăţat, 
copiii ajută şi ei cu mâini harnice şi multă veselie. La şcoală, copiii sunt mai activi, semn că raze-
le soarelui le-a transmis energia necesară pentru a merge mai departe. Pentru sărbătorile Primă-
verii, ne-am pregătit cum se cuvine, am confecţionat felicitări pentru mame, am învăţat poezii şi 
cântecele toate închinate celei mai gingaşe fiinţe „Mama”. 

În final putem spune că Primăvara este anotimpul care te face mai bun, mai curat, mai 
liniştit, mai sensibil, mai fericit, mai împlinit , mai visător… mai nou !!! 

                                                             Înv. Bădrăgan Mihaela, Şc. Nr. 1 Bârlad 

DIN ÎNVĂŢĂTURILE BUNICULUI MEU 
SFÂNTUL STELIAN – OCROTITORUL COPIILOR 

     Unul din sfinţii prăznuiți în biserica ortodoxă este Sf. Stelian datorită căror minuni i s-a atri-
buit ći numele de ocrotitor  al copiilor. Sfântul Stelian a fost închinat lui Dumnezeu înainte de a 
se naşte. Astfel, ajungând în perioada tinereţii şi-a împărţit  la săraci averea pe care o avea de la 
părinţi şi s-a făcut monah. S-a retras în pustie în ținutul Paflagoniei, unde locuia într-o peşteră 
primind hrană printr-un înger. Aici s-a învrednicit prin rugăciunile sale să vindece multe boli şi 
multe suferinţe mai ales în perioada anumitor molime, când mureau mulţi copii. Iubea foarte 
mult copiii şi a fost sprijinitorul şi ajutorul lor. A vindecat mulţi copii de diferite boli,  spre bucu-
ria părinţilor şi a familiilor care apelau la ajutorul lui  Dumnezeu. Pentru aceasta a fost numit 
ocrotitorul copiilor. A trăit până la adânci bătrâneţe săvârşind multe minuni. 

      

Balan Andrada, Cls.  I C 

Şc. Nr. 1 Bârlad 
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Moaştele Sfântului Stelian, ocrotitorul copiilor, se află la Biserica Sfântul Stelian  numită 
"Lucaci” din Bucureşti, zidită în anul 1736 de către mitropolitul Ştefan al Ţării Româneşti şi 
refăcută în decursul anilor, rămânând în forma veche până astăzi. Aceasta este singura biserică 
din Bucureşti cu acest hram. Slujbele de fiecare miercuri, săvârşite la racla cu moaştele, în cinstea 
cuviosului, atrag numeroşi credincioşi. 
     Viaţa şi minunile  Sfântului  Stelian ne învaţă să dăruim copiilor în primul rând virtutea şi în 
al doilea rând cele materiale. Dacă părinţii vor fi obraznici, neruşinaţi, neascultători şi lăudă-
roşi, aşa vor fi şi copiii lor. În popor există o zicală: „A fi mare nu-i mirare, a fi om e lucru mare.” 
Dumnezeu iubeşte şi ocroteşte pe omul milostiv şi iubitor de semenii lui. De aceea, nimeni nu se 
va mântui dacă nu există milostenie şi dragoste faţă de aproapele nostru. Nimic nu atrage pe 
Dumnezeu, atât de mult ca mila şi iubirea de oameni. Iată de ce, viaţa şi minunile Sfântu-
lui  Stelian constituie un exemplu grăitor pentru toţi creştinii în timpul vieţii  pământeşti. 
     În Bârlad avem şi noi o biserică, care pe lângă hramul Adormirea Maicii Domnului are şi hra-
mul Sfântului Stelian, ocrotitorul copiilor, sărbătorit în fiecare an, după calendarul creştin orto-
dox la data de 26 noiembrie. 

Prof. Chiriţescu Cristina, Şc. Nr. 1 Bârlad 
DOR DE TATA 
 
Tăticul meu ai fost şi vei rămâne 
O umbr-a timpului din urmă-mi 
Mă simt privită de oriunde, 
Eşti nicăieri şi pretutindeni. 
 
Tăticul meu,mi-e dor de tine! 
Mi-e dor de dragostea de tata! 
Mi-aduc aminte doar prin vise, 
De clipele de altădată. 
 
Strângeai în braţe pe mămica 
Şi ne-adunai pe toţi odată 
Tu ne spuneai poveşti de viaţă, 
Stingeai târziu la candelă,lumina. 
 
Dorul de tata mă doboară 
Şi lacrimile îmi şterg faţa. 
Târziu apare luna, mai pe seară 
Şi mă gândesc în noapte, tot la tata. 
 
S-avem părinţi e-un dar de la Cel Sfânt 
Să-i respectăm din inimă, cu suflet, 
Cât încă ei mai sunt pe-acest pământ, 
Cât vrem să fim eterni doar prin iubire. 
Director Prof.Ciolacu Mirela 

Şc. Puşcaşi Vaslui 

PRIMĂVARA 
 
A fost odată, de-de mult 
O iarnă foarte grea, 
Şi toţi oamenii s-au temut 
De cruzimea sa. 
 
Dar într-o zi s-a arătat 
O luminiţa mică 
Şi tot cerul înnorat 
După luminiţa a plecat. 
 
Atunci sătenii uimiţi 
Au ieşit afară 
Şi cu bucurie au strigăt: 
A venit o noua primăvara. 
 
Scafaru Teodora, Cls. a IV-a B 
Şc. nr. 5 Vaslui, Prof. Tănasă Daniela  
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MĂNĂSTIRI DIN JUDEŢUL VASLUI MĂN. SF. NICOLAE – FÂSTÂCI 
            Este situată la nord-vest de Vaslui, pe şo-
seaua Vaslui-Negresti, la km 21 ramificaţie stânga 
Băleşti.  Prima biserică a fost ctitorită în secolul al 
XVII-lea de familia Palade. Actuala biserică a fost 
zidită de Voievodul Mihail Racoviţă în anul 1721 
(în a treia sa domnie între 1715-1726). Satul Fâs-
tâci a fost dat din 1641 lui Racoviţă Cehan, al doi-
lea logofăt, şi soţiei sale Teofana. Mânăstirea exista 
şi în anul 1694, martor stând actul de hotar al lui 
Mardare şi Talpeş Vornicul, care spune că a ales 70 
de pământuri, alături cu Băltenii şi mănăstirea. 
            Voievodul Mihai Racoviţă a înzestrat mă-

năstirea cu moşii şi sate. În unele lucrări existente la Episcopia Huşilor, se arată că în anul 1809 
mănăstirea Fâstâci din ţinutul Vaslui, ţinea de mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai şi apoi a 
fost închinată mănăstirii Frumoasa din Iaşi. Arhimandritul Ioasaf  Blându a construit în 1834 
clădirea stăreţiei şi chiliilor, clopotniţa şi zidul înconjurător. 
            În 1850-1851 arhiereul Chirii Simachi, a renovat biserica punându-i acoperiş nou din ta-
blă, pardoseală de marmură, o nouă catapeteasmă şi pictând-o. Tototdată a înzestrat-o cu odoare 
şi veştminte. O mare furtună declanşată în 1881 a rupt acoperişul, care a fost refăcut cu bani de 
la stat. 
            Implicarea statului în reparaţiile bisericii duce la concluzia că după secularizarea averilor 
mănăstireşti si plecarea călugărilor greci în 1864, a devenit biserică de mir. În 1898 s-a pus un 
nou acoperiş bisericii de către preotul Pavel Manoilescu, care după cum arată biografia lui, a fă-
cut şcoala primară la mănăstirea Fâstâci. Învăţători i-au fost călugării Nicanor şi Diomid, ei 
fiind cei care au înfiinţat şcoala primară în mănăstire. Dependinţele mănăstirii s-au ruinat în 
1918, dar statul le-a reparat şi a adus aici un orfelinat. 
            Cutremurul din 1940 a fisurat zidurile bisericii şi statul alocă din nou fonduri, în 1967, 
pentru reparaţii. Reparaţiile au durat până în 1977, în acest timp făcându-se şi o nouă pictură.  
După 1990 mănăstirea a fost reînfiinţată ca mănăstire de călugări, dar după 1993 a devenit mă-
năstire de maici. 
             Biserica este din zid în plan treflat, cu spaţiul compartimentat în altar, naos, pronaos şi 
pridvor închis. Absida cilindrică a altarului este luminată de o fereastră mare la est şi câte una 
mai mică la sud şi nord. 
             Pictura este realizată în tehnica frescă (după reparaţiile terminate în 1977), de pictorul 
Vasile Pascu din Focşani.  

Prof. Bodea Jenica, Şc. Nr. 1 Bârlad 
  

Desene realizate de elevii:  
Cozma Viviana, Certic 

Maia, Sava Mario  
Cls. I A 

Şc. Nr. 1 Bârlad 
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TINERII, ŞCOALA ŞI BISERICA  

 

Activitatea învăţătorească a Bisericii a fost rânduită de Hristos pentru ca oamenii să cuno-
ască şi să împlinescă voia Lui. La cunoaşterea divinităţii se poate ajunge numai în măsura în 
care Biserica îşi face simţită prezenţa în lume. Trăim într-o societate în care valorile sunt consi- 

derate nonvalori, în care se promovează păcatul nu virtutea, de aceea a venit timpul ca 
Biserica să îşi împlinească, mai mult ca oricând, misiunea.  Misiunea Bisericii de a învăţa se îm-
plineşte astăzi pe două căi: prin misiunea de catehizare a Bisericii, misiunea ei propriu-zisă şi 
prin misiunea ei în şcoală. Prin demersul educaţional din cadrul orelor de religie, Biserica vine în 
ajutorul societăţii deorece promovează valorile: pace, prietenie, dragoste, toleranţă, solidaritate.  

Mulţi tineri s-au calificat pentru etapa judeţeană a acestei olimpiade, dar din cei buni la 
naţională au mers cei mai buni. La clasa a VII-a au participat 30 elevi din care 8 au reuşit să 
obţină note peste 8; la clasa a VIII -a din 20 participanţi cu note peste 8 au fost 7 elevi, la clasa 
a IX-a - 8 elevi, cu note peste 8, 3 elevi la clasa a X-a, 4 elevi din care trei au avut note peste 8, 
la clasa a XI-a si 15 elevi din care 2 au avut note peste 9 la clasa a XII-a. 

La etapa naţională au participat primii clasaţi. S-au prezentat onorabil: Bâgu Elena Adi-
na de la Şcoala nr. 8 Bârlad a obţinut 8,20; Ţocu Andrei, Şcoala nr. 1 Huşi a obţinut 9.50 şi pre-
miul special, Ciortan Andrei - Grup Şcolar Industrial "Ştefan Procopiu" - 7.00; Sin Mihaela 
Macrina, Colegiul Naţional "Gheorghe Roşca Codreanu" Bârlad - 8,70; Neştian Ştefania, Colegi-
ul Naţional "Gheorghe Roşca Codreanu"    Bârlad                                                                                               
8.90 - a primit menţiune; Dumitriu Ionela, Grup Şcolar Industrial - a obţinut nota 8.00.  

Dar cadrele didactice şi tinerii noştri nu s-au oprit aici. Au participat şi la concursul inter-
disciplinar "Cultură şi civilizaţie", pentru naţională calificându-se: la clasele V- VI Onciu Petro-
nela; la clasele VII-VIII: Nemţanu Teodora; la clasele IX-X Mircea Andreea; la clasele XI-XII  
Stratina Ermina.  

Nu trebuie uitaţi şi tinerii seminarişti, care acum participă la etapa naţională a olimpiadei 
pentru seminariile teologice.  

La naţională, de la seminarul "SF. Ioan Gură de Aur", participă Radu Constantin - Studiul 
Biblic al Vechiului Testament; Macarie Andrei - IBOR, Bogoş Daniel - Dogmatică. Le urăm 
succes.  

Îi felicit cu toată dragostea şi îi îndemn, pe această cale, să rămână veşnic frumoşi, entuzi-
asmaţi, plini de iubire creştină aşa cum i-am cunoscut eu în momentele emoţionante ale participă-
rii la concursurile dedicate de ei lui Hristos, Învăţătorul lumii. 

 
Inspector de Religie Prof. Mocanu Monica, Grupul Şcolar Agricol Puieşti 
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SFÂNTA LITURGHIE-CERUL PE PĂMÂNT(continuare din rev. nr.8) 

Simbolismul Sfintei Liturgii 

Privită în întregimea ei, prin felul cum este alcătuită, rându-
iala Sfintei Liturghii constituie nu numai un sublim mijloc 
de sfinţire, nu numai rugăciunea prin excelenţă a Bisericii şi 
cultul adus de ea lui Dumnezeu, ci şi o minunată formă de 
reprezentare simbolică, de comemorare sau de reînnoire misti-
că şi sacramentală a istoriei mântuirii. Această comemorare 
nu era însă concepută ca ceva pur simbolic sau alegoric, ci ca 
un adevărat mister, în sensul antic sau clasic al acestui cu-
vânt, adică o actualizare efectivă a Patimilor Mântuitoru-
lui, reîmprospătate în faţa ochilor noştri sub formă de dramă 
liturgică(sacramentală). 

În forma ei originară, aceea de masă liturgică, imitaţie candidă a Cinei-Liturghia creştină era în 
primul rând o anamneză a patimii şi a morţii Mântuitorului, precum subliniază Sfântul Apostol 
Pavel:”De câte ori mâncaţi pâinea aceasta şi beţi paharul acesta, moartea Domnului vestiţi până 
va veni”.(ICor.XI,26) 
Cu timpul, paralel cu dezvoltarea progresivă a ritualului Liturghiei, aceasta a început să come-
moreze treptat şi celelalte episoade din istoria mântuirii, anterioare Patimilor. Astfel, Liturghia 
creştină în forma ei actuală a devenit, după expresia Sfântului Teodor Studitul, un fel de 
“recapitulare a întregii iconomii a mântuirii”. 
Scopul pe care îl urmăreşte acest simbolism liturgic este efectul psihologic binefăcător, pe care îl 
exercită asupra sufletelor noastre, iar mijloacele de care dispune Sfânta Liturghie pentru atinge-
rea acestui scop, sunt rugăciunile, cântările şi citirile din care se compune rânduiala ei. Astfel, 
întreaga slujbă este o icoană care ar înfăţişa un singur trup al lucrării Mâtuitorului în lume, fă-
când să se perinde pe dinaintea privirilor noastre, toate părţile ei de la început până la sfârşit, 
după rânduiala şi urmarea lor firească. 

Bibliografie: Pr. Prof.Dr. Ene Branişte, Liturgica specială, Editura Nemira, 2002.  

Prof. Bodea Jenica, Şc. Nr. 1 Bârlad 

 

 

 

 

 

 

Buţucanu Gabi, Cls. I A 

Şc. Nr. 1 Bârlad 

Mara Melania, Cls. I A 

Şc. Nr. 1 Bârlad 

Rebegea Mihai, Cls. I A 

Şc. Nr. 1 Bârlad 
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ANUL 2012- ANUL JUBILIAR AL TAINEI SFÂNTULUI MASLU ŞI AL ÎNGRIJIRII 
BOLNAVILOR 

Temeiurile biblice ale Tainei Sfântului Maslu 
 Taina Maslului este lucrarea sfântă săvârşită în 
numele Sfintei Treimi, de către preoţii Bisericii, prin care 
se împărtăşeşte credinciosului bolnav harul nevăzut al 
tămăduirii sau uşurării suferinţelor trupeşti, întărirea su
-fletească,iertarea păcatelor. Partea văzută constă din 
ungerea cu untdelemn sfinţit, după ce s-a invocat prin 
rugăciuni speciale mila lui Dumnezeu prin puterea Sfân-
tului Duh asupra celui bolnav. 
În Sfintele Evanghelii şi în toate rugăciunile (şapte la 
număr) din rânduiala Tainei Maslului, Dumnezeu este 
invocat ca "doctorul sufletelor şi trupurilor noastre, a 
Cărui milă este nemăsurată...", iar după fiecare rugăciu-
ne şi invocare, credincioşii cântă : "Stăpâne, Hristoase, 

Milostive, miluieşte pe robul (robii) Tău". Însăşi cântarea îl arată pe Mântuitorul Hristos ca 
"Vindecătorul şi ajutătorul celor ce sunt în dureri". De la Dumnezeu se cere : "tămăduire neputin-
ciosului robului Său... cel ce mult a greşit...". 
 Însănătoşirea bolnavului se cere prin rugăciune de la Dumnezeu, fiindcă însuşi Fiul Său 
a luat trupul nostru. În calitatea sa de "Templu al Sfântului Duh" (I Cor., 6, 19), trupul are ca-
pacitatea de a fi vindecat şi curăţit prin materia văzută şi sfinţită, untdelemnul. Boala nu este 
numai un rezultat al păcatelor personale nemărturisite, ci şi o urmare firească a eredităţii. Se ştie 
că din părinţi vicioşi se pot naşte copii cu malformaţii. "Până la al şaptelea neam voi pedepsi fă-
rădelegea" (Lev., 26, 31) ; "părinţii mănâncă aguridă şi se strepezesc dinţii copiilor" (Ier., 31, 29). 
Înainte de Taina Sfântului Maslu se cere bolnavului să-şi mărturisească păcatele pentru iertare 
în Taina Spovedaniei ca să se poată învrednici apoi şi de Sfânta Împărtăşanie. Sunt şi cazuri 
când şi cei din jurul bolnavului trebuie să-şi mărturisească păcatele în Taina Spovedaniei ca să 
fie împreună rugători cu cel în suferinţă, pentru însănătoşire 
 Elementele constitutive şi con-crete ale acestei Taine: preoţii săvârşitori - ca cei ce poartă 
harul tăm-ăduirii din preoţia şi slujirea Mântuitorului Hristos, primitorii ei, care sunt îndeosebi 
cei bolnavi trupeşte, dar şi cei bolnavi sufleteşte, sunt primiţi cu bunăvoinţă şi trataţi ca nişte 
fraţi, fiindcă poartă chipul lui Dumnezeu şi rănile suferinţei Mântuitorului. Materia sfinţită 
este untdelemnul şi făina (Marcu 7, 22-25) etc. Efectul imediat este întărirea credinţei celui dez-
nădăjduit, prin căinţă sinceră şi pocăinţă totală ; primirea harului întăritor şi al iertării, certitu-
dinea îndurării Mântuitorului la Judecata particulară şi obştească. 
 Această Taină Sfinţii Apostoli o săvârşesc după Învierea Domnului, îndată după Cinci-
zecime, ca Taină a Bisericii, potrivit cuvintelor Mântuitorului: "...în numele Meu veţi scoate de-
monii... pe bolnavi mâinile veţi pune şi se vor însănătoşi..." (Marcu, 16, 17-18). 
 Despre practicarea acestei Sfinte Taine ne vorbeşte sfântul Iacov : "Dacă este cineva bol-
nav, să cheme pe preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în nu-
mele Domnului. Rugăciunea făcută cu credinţă va izbăvi pe cel bolnav şi Domnul îl va vindeca, 
iar dacă a făcut păcate îi vor fi iertate... Mare putere are rugăciunea celui fără de priha-

Bodea Alexie, Grădiniţa Şcolii Nr. 4 
Bârlad, Educatoare Şolcă Tiţa 
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nă..." (Iacov, 5, 14-16). Din cuvintele apostolului Iacov reiese că maslul este o lucrare sfântă vă-
zută, care era cunoscută şi practicată de Biserică înainte de a scrie el epistola. Această lucrare se 
săvârşea "în numele Domnului". Sfântul Iacov ne încredinţează că prin Taina Maslului se împăr-
tăşeşte creştinului harul vindecător pentru bolile trupeşti şi sufleteşti. Maslul este deci o lucrare 
văzută, săvârşită de preoţii Bisericii, prin care se împărtăşeşte harul nevăzut. 

Prof. Munteanu Anca, Liceul Pedagogic “Al. Vlahuţă”,Bârlad 
PRIETENUL MEU  

Deşi sunt încă mică şi nu prea 
ştiu cum să-mi aleg prietenii, 
eu totuşi cred că am puţini pri-
eteni. Aceştia sunt sinceri şi 
credincioşi cu mine. 
Duminica după ce merg la bi-
serică încerc prin rugăciune să 
mă apropii de Dumnezeu, apoi 
după prânz mă întâlnesc cu 
prietenele mele şi ne jucăm jo-

curi distractive, dar în-
cercăm cât putem să fim 
cuminţi. 
Un proverb spunea:”Ai 

grijă cum îţi alegi prietenii”, iar eu am învăţat cât pot să-mi aleg prietenele care să mă înţeleagă 
atât la bine cât şi la rău. 

Ţapu Andrada, Cls. a II-a A, Şc. Nr. 1 Bârlad 
 

MINUNEA 
Era o seară geroasă de iarnă. După ce am adormit am visat că era să cad într-o prăpastie. 

Deodată în vis a apărut un moş bătrân cu plete lungi şi albe care m-a salvat să nu cad în prăpas-
tie. 

Speriată, m-am trezit din somn  gândindu-mă că numai o minune 
mi-a salvat viaţa. 

Abaza Ştefania Cls. a II-a A, Şc. Nr. 1 Bârlad 
 

 

 

 

 

 

Croitoru Ioana, Cls. a II-a A 

Şc. Nr. 1 Bârlad 

Mârzac Andrei, Cls. a II-a A 

Şc. Nr. 1 Bârlad 

Iosip Beatrice, Cls. a II-a A 

Şc. Nr. 1 Bârlad 

Nechifor Sebastian, Cls. a III-a A 

Şc. Nr. 1 Bârlad 
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FACTORII DE RISC POTENŢIALI ALE EXPLOATĂRII GAZELOR DE ŞIST 

PRIN METODA FRACTURĂRII STIMULĂRII HIDRAULICE ÎN  

DEPRESIUNEA BÂRLADULUI 

dr. inginer geolog   Gabriel Milan SAVA 

  Ca geolog am fost educat să descopăr orice substanţă utilă capabilă să aducă beneficii so-
cietăţii. Cu un singur amendament: exploatarea acestora să producă cât mai puţine efecte negati-
ve asupra mediului şi a oamenilor. Meseria noastră impune, a priori, acest aspect. 
Posibila exploatare a gazelor din şist (roci argilitice) din subsolul Depresiunii Bârladului prin 
metoda fracturării (stimulării) hidraulice ridică la rândul ei o asemenea problemă. Fracturarea în 
acest caz, reprezintă de fapt o stimulare, diferită de metoda clasică utilizată pentru resursele 
convenţionale, în vederea antrenării gazelor din şisturile argilitice cu o porozitate scăzută. Evi-
dent, orice exploatare a oricărei resurse de substanţe utile prezintă un grad de risc la adresa medi-
ului, dar factorii de risc identificaţi şi evaluaţi până în prezent pentru această metodă depăşesc 
cu mult limita de siguranţă. În cele ce urmează, am să particularizez, în funcţie de specificul zo-
nei despre care vorbim (Depresiunea Bârladului), factorii de risc ale metodei de fracturare 
(stimulare) hidraulică, cu unele comentarii de rigoare.  
Trebuie specificat de la bun început, că detaliile acestei metode reprezintă know how-ul compani-
ei care a obţinut concesionarea acestui perimetrul, fiind strict secrete.   

 Scăderea nivelului hidrostatic atât pentru acviferele freatice cât şi a celor aflate la medie 
şi mare adâncime. Metoda de fracturare (stimulare) hidraulică presupune utilizarea unui fluid 
compus din circa 90% apă, 9,5% nisip (ceramică) şi 0,5% substanţe chimice şi aditivi. În procesul 
de fracturare (stimulare) se folosesc cantităţi uriaşe de apă, între 4000 şi 30000 de m3 în funcţie 
de caracteristicile petrografice ale rocilor argilitice care cantonează aceste gaze. Fiecare sondă se 
poate fractura de mai multe ori (7 – 18 ori) coeficientul de recuperare a fluidului injectat fiind 
cuprins între 9 şi 35 %. În aceste condiţii, dacă ar fi să ne referim la o singură sondă pentru care 
se aplică un număr de 10 fracturări este necesar circa 116 000 m3 de apă. De regulă, se amplasea-
ză circa 6 sonde pe km2. Toată această cantitate uriaşă de apă, pentru a reduce cheltuielile, cu 
siguranţă va fi extrasă din Depresiunea Bârladului întrucât aceasta încă o deţine.          

 Poluarea progresivă şi iremediabilă a apelor freatice (pânze acvifere cuprinse între 0 şi 50 
m).  

Acest lucru este perfect posibil în condiţiile în care primul acvifer se află, în multe zone din De-
presiunea Bârladului, aproape de cota terenului natural, solul reprezentând singura interfaţă 
între substanţele chimice din fluidul extras şi acviferele freatice extrem de sensibile la poluare. 
Oricât de riguroase ar fi normele de protecţie impuse de tehnologia în cauză, riscul unei poluări 
accidentale este destul de mare. Să nu uităm că accidentele la orice tip de sondă sunt cazuri frec-
vente!     
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 Utilizarea unui fluid compus din apă, nisip, substanţe chimice şi aditivi ceea ce va con-
duce, invariabil, la poluarea solului cu implicaţii majore pentru agricultura zonei.  

Cantitatea de substanţe chimice utilizate pentru fracturarea (stimularea) unei singure sonde este 
de circa 80 – 300 t, cantitatea exactă şi proprietăţile aditivilor folosiţi depinzând de caracteristi-
cile petrografice ale şisturilor argilitice exploatate întrucât fiecare rezervor de gaze neconvenţio-
nale din şist are proprietăţi unice. Fluidul extras din şisturile argilitice va avea în componenţă 
aceste gaze neconvenţionale dar şi particule radioactive, elemente chimice şi gaze fosile rare. Flu-
idul va fi deversat pe sol în iazuri de decantare, de unde aceste gaze vor fi separate prin metode 
specifice. În aceste condiţii, riscul deversării pe sol, a fluidului din aceste iazuri gigant este unul 
semnificativ. În acest caz agricultura, piscicultura dar şi zootehnia ar suferi pierderi iremediabi-
le, cu efecte greu de cuantificat la ora aceasta.  

 Mobilizarea alături de gazul extras a unor elemente radioactive, a gazelor fosile rare şi a me-
talelor grele, în condiţiile în care oricât de moderne ar fi echipamentele de transport şi stocare a 
fluidului extras pot fi eliberate în atmosferă.  

Efectele acestora pot fi pe termen scurt şi mediu cum ar fi pentru  izotopii de radon 222 şi pe ter-
men lung pentru poluanţii eutrofici sau ai ozonului.  

Stocarea şi epurarea apelor reziduale provenite în urma fracturării (stimulării) hidraulice în vede-
rea redării acestora circuitului natural. 

Risc seismic local asociat cu riscul iniţierii unui seism major în zona seismică Vrancea. 

Detonările repetate, în interiorul rocilor argilitice caracterizate de o matrice cu o permeabilitate 
scăzută, conduce în timp, la o încărcare de energie care se va degaja local sub forma unor seisme 
cu magnitudini de moment încă neevaluate. Cum Depresiunea Bârladului se află în imediata ve-
cinătate a zonei seismice Vrancea, riscul suprapunerii acestor microseisme cu un seism major este 
unul cât se poate de mare. În aceste condiţii, iniţierea unui seism major va conduce la forfecarea 
(ruperea) coloanei de tubaj şi deversarea instantanee a fluidului (care conţine substanţe chimice) 
pe toată lungimea acesteia, contaminarea ireversibilă şi pentru totdeauna a acviferelor străbătute 
(inclusiv a celor de medie şi mare adâncime). În plus, datorită stării ridicate de eroziune a solului 
în această zonă pot avea loc alunecări locale de terenuri.    

 Traficul auto extrem de dificil în zonă ţinând cont de numărul mare al utilajelor foarte 
grele cu care se va lucra.  

Ţinând cont de logistica acestei metode de exploatare este de presupus un trafic permanent (24 de 
ore din 24, 7 zile din 7). Cum infrastructura rutieră a ţării noastre lasă de dorit, riscul accidente-
lor de circulaţie în care să fie implicate utilajele care vor transporta toate aceste fluide şi substan-
ţe chimice, este unul foarte mare. Cazul de la Mihăileşti va fi trecut cu vederea faţă de ceea ce se 
poate întâmpla în acest caz, neştiindu-se caracteristicile încărcăturilor transportate.   
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Poluarea sonoră şi a aerului din partea utilajelor grele cu care se va lucra. 

Creşterea rapidă a gradului de deteriorare a infrastructurii rutiere. 

Creşterea riscului de îmbolnăviri atât pentru oameni cât şi pentru animale în condiţiile deterioră-
rii calităţii apei, aerului şi suprafeţei solului.  

O substanţă chimică utilizată şi identificată până în prezent este de exemplu, etilbenzenul care 
se ştie, la ora aceasta, că este cancerigen, iar exemplele pot continua. Dar ce este cu adevărat în-
fricoşător este faptul ca nu poţi monitoriza calitatea aerului, apei sau a solului în condiţiile în 
care nu ştii ce monitorizezi, “reţeta” fluidului fiind secretă. Neştiind ce cauţi, nu ştii nici ce să 
monitorizezi pentru a lua, daca se mai poate, măsurile corective de rigoare. 

Depopularea, în primul stadiu a zonelor limitrofe în care se vor face exploatările, dar şi a celor 
aflate în vecinătatea acestora pe un areal semnificativ. 
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RUGĂ PENTRU O LUME MAI BUNĂ 

 

Doamne, Doamne Ceresc Tată, 
Eu pe Tine Te-aş ruga 
Să-I dai mamei sănătate 
Căci mi-a dat viaţa mea. 
 
Pentru tata, te rog, Doamne, 
Să-I dai linişte deplină 
Şi putere să muncească 
Cu dragoste să mă crească. 
 
La prietenii  mei dragi 
Dă-le Doamne bucurii 
Şi o viaţă mai frumoasă 
Cum le dai la alţi copii. 
 
Celor ce m-au supărat 
Dă-le Doamne gând curat, 
Suflet bun şi bunătate 
Ştiu că Tu le ierţi pe toate. 
 
La ai mei colegi din clasă 
Dă-le minte şi-I veghează, 
Fă-I să fie şi cuminţi 
Să asculte de părinţi. 
 
Pentru mine Doamne, Doamne, 
Nu vreau să îţi cer prea mult 
Să cresc mare, sănătoasă, 
Pe părinţi să mi-i ajut. 
 

Nica Ioana, Cls. a II-a C Şc. Nr. 5 Vas-
lui,Prof. Tănasă Daniela 

 

 

 

Dumitraşc Andreea, Cls. a III –a B 

Şc. Nr. 1 Bârlad 

Papuc Andreea, Cls. a II –a A 

Şc. Nr. 1 Bârlad 
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Nr. 8 Bârlad 
Educatoare Şolcă Tiţa,, Grădiniţa Şco-
lii Nr. 4 Bârlad 
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Abaza Ştefania, Cls. a II-a A Şc. Nr. 1 Bârlad 
Angheluţă Mihai, Cls. I A, Şc. Nr. 1 Bârlad 
Arsene Marina, Şc. Perieni, Vaslui 
Balan Andrada, Cls.  I A Şc. Nr. 1 Bârlad 
Barbu Justina ,Şc. Perieni, Vaslui 
Bejinaru Iulia, Cls. a II-a A,Şc. Nr. 1 Bârlad 
Blăniţă Diana Cls. a V-a A Şc. Nr. 1 Bârlad 
Bodea Alexie, Grupa pregătitoare 
Bodea Iustina, Cls. a III-a B Şc. Nr. 8 Bârlad 
Boloi Cristian – Constantin Şc. Perieni, Vaslui 
Bucuci Karina, Cls. I A, Şc. Nr. 1 Bârlad 
Butnaru Valentin-Ştefan, Şc. Perieni, Vaslui 
Buţucanu Gabi, Cls. I A Şc. Nr. 1 Bârlad 
Certic Maia, Cls.  I  A Şc. Nr. 1 Bârlad 
Chiper Alina- Gabriela Şc. Perieni, Vaslui 
Chipirliu Ana-Maria, Cls. a II-a A Şc. Nr. 1 Bârlad 
Cireşică Bianca, Cls. a II-a A Şc. Nr. 1 Bârlad 
Codreanu Amelia, Cls. I A, Şc. Nr. 1 Bârlad 
Codreanu Beatrice, Cls.  a III  a A Şc. Nr. 1 Bârlad 
Costescu Teodora ,Cls.  a III  a A Şc. Nr. 1 Bârlad 
Cozma Viviana Cls.  I  A Şc. Nr. 1 Bârlad 
Cristea Adrian, Cls.  a II  a A Şc. Nr. 1 Bârlad 
Croitoru Ioana ,Cls.  a II+a A Şc. Nr. 1 Bârlad 
Dangă Alexandra, Cls.  a III  a A Şc. Nr. 1 Bârlad 
Filiuţă Francesco, Cls.  I  A Şc. Nr. 1 Bârlad 
Florescu Octavian, Cls. a II- a D Şc. Nr. 5 Vaslui, 
Geleş Cristina, cl a VIII-a, Şc. Nr.10 , Vaslui 
Gheorghe Alexandra,Cls. a V-a D Şc. Nr. 1 Bârlad 
Giurgea Daira, Cls. I A Şc. Nr. 1 Bârlad 
Giurgiu Andreea, Cls. a IV-a C Şc. Nr. 1 Bârlad 
Grădinaru Rareş-Ştefan, Cls a III-a B, Şc.Nr.1 
Bârlad 
Hăisan Ana Maria,Cls. a IV-a B Şc. nr.5 Vaslui,  
Huţanu Alexandra ,Cls. a IV-a C Şc. Nr. 1 Bârlad 
Ilău Amalia, Cls. a IV-a C Şc. Nr. 1 Bârlad 
Iordăchiţă Ioana, Cl a IV-a B, Şc. nr. 5 Vaslui  
Iosip Beatrice,Cls. a II-a A Şc. Nr. 1 Bârlad 
Jacotă Andreea, Şc. Nr. 1, Cls. a IV-a C,  
Lişiţă Teodora, Cls. a IV-a C Şc. Nr. 1 Bârlad 
Lupaşcu Bianca, Cls. a IV-a C Şc. Nr. 1 Bârlad 
Mara Melania, Cls. I AŞc. Nr. 1 Bârlad 

Mârzac Andrei, Cls.  a II  a A Şc. Nr. 1 Bârlad 
Mădălina Trifu,Cls. a IV-a C, Şc. Nr. 1 Bârlad, 
Mihordea Ştefania, clasa a II- a C Şc. Nr. 5 
Vaslui, 
Mocanu Diana , Cls. a VIII-a Şc. 
Nr.10 ,,Mihail Sadoveanu'',Vaslui 
Motrea Bianca,Cls.  a III  a A Şc. Nr. 1 Bârlad 
Munteanu Teodora, Cls. a III-a A Şc. Nr. 1 
Bârlad 
Muşat Andra, Cls.  a III  a A Şc. Nr. 1 Bârlad 
Năstase Miruna – Patricia, Şc. Perieni, Vaslui 
Năstase Anca, Cls. I A, Şc. Nr. 1 Bârlad 
Nechifor Sebastian ,Cls. a III-a A Şc. Nr. 1  
Nica Ioana, Cls. a II-a C Şc. Nr. 5 Vaslui, 
Podoleanu Mădălina, Cls.  a III  a A Şc. Nr. 1  
 Popescu Teodora, Cls. a IV-a C Şc. Nr. 1 Bâr-
lad 
Postolache Roxana-Mădălina, Şc. Perieni, Vs. 
Profir  Caroline, Cls. a IV-a C Şc. Nr. 1 Bârlad 
Radu Viviana,Cls.  a III  a A Şc. Nr. 1 Bârlad 
Răduc Andreea, Cls. a V-a A Şc. Nr. 1 Bârlad 
Rebegea Mihai, Cls. I A Şc. Nr. 1 Bârlad 
Roşca Sorana, Cls. a IV-a C  Şc. Nr. 1 Bârlad 
Roşca Sorina Paula, Şc. Perieni, Vaslui 
Rusu Georgiana, Cls. a V-a A Şc. Nr. 1 Bârlad 
Samoilă Alexandra, Cls.  I  A Şc. Nr. 1 Bârlad 
Sârbu Alină-Gabriela, clasa a II -a C Şc. Nr. 5 
Vaslui, 
Sava Ana-Maria, Cls.  a III  a A Şc. Nr. 1 Bâr-
lad 
Sava Mario, Cls.  I  A Şc. Nr. 1 Bârlad 
Scafaru Teodora, Cls. a IV-a B Şc. nr. 5 Vaslui, 
Schifirneţ Arina,  Cls.  a III  a A Şc. Nr. 1 Bâr-
lad 
Stroescu Paula-Maria, Cls. a V-a B Şc. 
NR.2Vaslui 
Tudor Alina., Cls.a VIII-a Şc. Nr.10,Vaslui  
Ţapu Andrada, Cls. a II-a A Şc. Nr. 1 Bârlad 
Ţapu Ramona,  Cls. a VIII-a B Şc. Nr.1 Bârlad 
Viuleţ Casiela, Cls. a II-a A Şc. Nr. 1 Bârlad 
Zanoschi Timotei ,Cls. a IV-a C Şc. Nr.1 Bârlad 
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